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        """"""""ְמׁשּוַח ִמְלָחָמהְמׁשּוַח ִמְלָחָמהְמׁשּוַח ִמְלָחָמהְמׁשּוַח ִמְלָחָמהְמׁשּוַח ִמְלָחָמהְמׁשּוַח ִמְלָחָמהְמׁשּוַח ִמְלָחָמהְמׁשּוַח ִמְלָחָמה""""""""        ––––––––' ' ' ' ' ' ' ' חחחחחחחחפרק פרק פרק פרק פרק פרק פרק פרק         סוטהסוטהסוטהסוטהסוטהסוטהסוטהסוטהמסכת מסכת מסכת מסכת מסכת מסכת מסכת מסכת 

        ב, אב, אב, אב, אממממ .1
ָנה          ִמׁשְ

ר ֶאל ָהָעם ְמׁשּוַח ִמְלָחָמ  ְמַדּבֵ ָעה ׁשֶ ׁשָ ר,  - ה ּבְ ְלׁשֹון ַהּקֹוֶדׁש ָהָיה ְמַדּבֵ   ּבִ

ֱאַמר:  ּנֶ ׁש ַהּכֵהן"ׁשֶ ְלָחָמה ְוִנּגַ ָקָרְבֶכם ֶאל ַהּמִ 345"ְוָהָיה ּכְ
   .ֵהן ְמׁשּוַח ִמְלָחָמהֶזה ּכֹ -  (דברים כ, ב)    

ר ֶאל ָהָעם" ְלׁשֹון ַהּקֹוֶדׁש.  -  (דברים כ, ב) "ְוִדּבֶ         ּבִ
ָרֵאל "וְ  ַמע ִיׂשְ 346ְיֵביֶכם"ַעל אֹ ... ָאַמר ֲאֵליֶהם ׁשְ

  ְולֹא ַעל ֲאֵחיֶכם,  -  (דברים כ, ג) 
ְמעֹון ְנָיִמין.  ,לֹא ְיהּוָדה ַעל ׁשִ ְמעֹון ַעל ּבִ   ְולֹא ׁשִ

ָיָדם  לּו ּבְ ּפְ ִאם תִּ   ְיַרֲחמּו ֲעֵליֶכם,  - ׁשֶ
ֱאַמר ּנֶ ָמה ׁשֶ ר ִנּקְ  :ּכְ ים ֲאׁשֶ ֻקמּו ָהֲאָנׁשִ מֹות"ַוּיָ ְבָיה ,בּו ְבׁשֵ ִ ֲחִזיקּו ַבׁשּ    ,ַוּיַ

ָלל ָ יׁשּו ִמן ַהׁשּ יֶהם ִהְלּבִ קּום ,ְוָכל ַמֲעֻרּמֵ ׁשְ ֲאִכלּום ַוּיַ ְנִעלּום ַוּיַ ׁשּום ַוּיַ ְלּבִ    ,ַוּיַ
ל ֲחמִרים ְלָכל ּכֹוׁשֵ ָמִרים ,ַוְיִביאּום ְיֵרחוֹ  ,ַוְיֻסכּום ַוְיַנֲהלּום ּבַ    ,ִעיר ַהּתְ

ׁשּובּו ׁשֹ ֵאֶצל ֲאֵחיהֶ     – (דברי הימים ב כח, טו)    ְמרֹון"ם ַוּיָ
ָיָדם  לּו ּבְ ּפְ ִאם תִּ ם הֹוְלִכים, ׁשֶ   ֵאין ְמַרֲחִמין ֲעֵליֶכם.  -ַעל אֹוְיֵביֶכם ַאתֶּ

זוּ  ְחּפְ יְראּו ְוַאל ּתַ    .(דברים כ, ג) ""ַאל ֵיַרְך ְלַבְבֶכם ַאל ּתִ
ֵני ַצֲהַלת סּוִס  - "ַאל ֵיַרְך ְלַבְבֶכם"    .ים ְוִצְחצּוַח ֲחָרבֹותִמּפְ

יְראּו" ין - "ַאל תִּ סִּ ְלּגַ ְפַעת  ַהּקַ ִריִסין ְוׁשִ ֵני ֲהָגַפת תְּ    .ִמּפְ
זּו" ְחּפְ    ִמּקֹול ְקָרנֹות, -  "ַאל תַּ
ַעְרצּו" ֵני קֹול ְצָווחֹות -  "ַאל תַּ          .ִמּפְ

ֶכם" י ה' ֱאלֵֹהיֶכם ַההֵלְך ִעּמָ 347"ּכִ
  . (דברים כ, ד) 

ִאין  ר ָוָדם, ּבְ  - ֵהם ּבָ ׂשָ ל ּבָ   ִנְצחֹונֹו ׁשֶ
ִאים  ם ּבָ ל ָמקֹום.  -ְוַאתֶּ ִנְצחֹונֹו ׁשֶ   ּבְ

אּו  ים ּבָ תִּ ִלׁשְ ְלָית, ֶמה ָהָיה סֹופוֹ  - ּפְ ל ּגָ ִנְצחֹונֹו ׁשֶ ֶחֶרב ְוָנְפלּו ִעּמֹו.  ?ּבְ   ַלּסֹוף ָנַפל ּבַ
אּו  ֵני ַעּמֹון ּבָ ל ׁשֹוַבְך, ֶמה ָהָיה  -ּבְ ִנְצחֹונֹו ׁשֶ ֶחֶרב ?סֹופוֹ ּבְ   ְוָנְפלּו ִעּמֹו.  ,ַלּסֹוף ָנַפל ּבַ

ם  ן - ְוַאתֶּ ם ּכֵ ֵחם ָלֶכם"    ,ִאי ַאתֶּ ֶכם ְלִהּלָ י ה' ֱאלֵֹהיֶכם ַההֵלְך ִעּמָ   . ֶזה ַמֲחֵנה ָהָארֹון -  (דברים כ, ד) "ּכִ
   

ָמָרא    ּגְ

   ?ַמאי ָקָאַמר
  

   :ָהִכי ָקָאַמר
ֱאַמר ּנֶ ר": ׁשֶ   , "ְוִדּבֶ

ן אוֹ  ר ְוָהֱאלִֹהים ַיֲעֶנּנּו ְבקֹול""מֹ ֵמר: ּוְלַהּלָ ה ְיַדּבֵ   , (שמות יט, יט) ׁשֶ
ן ַהּלָ ְלׁשֹון ַהּקֹוֶדׁש  - ַמה ּלְ    ,ּבִ
אן  ְלׁשֹון ַהּקֹוֶדׁש.  - ַאף ּכָ   ּבִ

  

                                                           

ר ֶאל ָהָעם 345 ׁש ַהּכֵֹהן ְוִדּבֶ ְלָחָמה ְוִנּגַ ָקָרְבֶכם ֶאל ַהּמִ   ְוָהָיה ּכְ
ְלָחָמה ַעל אְֹיֵביכֶ  346 ם ְקֵרִבים ַהּיֹום ַלּמִ ָרֵאל ַאתֶּ ַמע ִיׂשְ ֵניֶהםְוָאַמר ֲאֵלֶהם ׁשְ ַעְרצּו ִמּפְ זּו ְוַאל תַּ ְחּפְ יְראּו ְוַאל תַּ   ם ַאל ֵיַרְך ְלַבְבֶכם ַאל תִּ
י ה 347 יַע ֶאְתֶכם- ֱא  'ּכִ ֵחם ָלֶכם ִעם אְֹיֵביֶכם ְלהֹוׁשִ ֶכם ְלִהּלָ   לֵֹהיֶכם ַההֵֹלְך ִעּמָ

    רש"י

  מתני' 
. כהן שנתרבה משוח מלחמה

לכך שנאמר ונגש הכהן וגו' 
   רא פריך מאי קאמר:ובגמ

. כתיב גבי פקח ויקומו האנשים
בן רמליהו שנלחם עם אחז 
בדברי הימים ששבו מבני יהודה 
הרבה ושם היה נביא עודד שמו 
והוכיחם לבני ישראל ואמר 
להם בחמת ה' על בני יהודה 
נתנם בידכם והכיתם .. בהם 
לאין מרפא ועתה אתם אומרים 

   לכבוש אותם לעבדים:
בו את השביה שמעוני והשי

. לכל כושל. כל . הכושלים וגו'
שבהם שאינן יכולין לילך 
ברגליהם. צהלת סוסים. צנף 
סוסים קרוי צהלה בלשון 

   המקרא:
   . חיילות:קלגסין

. מגיפין וסוגרין הגפת תריסין
ומדבקין התריסין זה סמוך לזה 
כדי שינקשו זה על זה והקול 
נשמע כקול המון לאיים על 

בך. שר צבא שכנגדם. ... שו
הדרעזר. גמ' מאי . קאמר. היכי 
יליף לשון הקודש מהכא דומיא 
דשוטר. תירוצא היא . השופט 
ממונה על השוטר ששוטר עשוי 
לנגוש את מי שיצוה השופט 

  לכוף:
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        ב, אב, אב, אב, אממממ .2
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ׁש ַהּכֹ " ר ֶאל ָהָעם""ְוִנּגַ   . (דברים כ, ב) ֵהן ְוִדּבֶ

ל ּכֹ ְרֶצ ָיכֹול ּכָ ּיִ    ?הֵהן ׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר: ֹ  תַּ רּו ַהׁשּ   , (דברים כ, ה) ְטִרים""ְוִדּבְ
ֹוְטִרים  ה,  - ַמה ׁשּ ְממּוּנֶ   ּבִ

ה –ֵהן ַאף ּכֹ ְממּוּנֶ   . "ּבִ
  

דֹול?ְוֵאיָמא ּכֹ     ֵהן ּגָ
  

  ׁשֹוֵטר, ּדְ ּדּוְמָיא 
ֹוֵטר יו - ַמה ׁשּ ּבָ ה ַעל ּגַ ׁש ְממּוּנֶ ּיֵ    ,ׁשֶ

ׁש ְממּונֶּ  - ֵהןּכֹ  ַאף ּיֵ יוׁשֶ ּבָ   .ה ַעל ּגַ
  
דֹול ַנִמי,ּכֹ     ֵהן ּגָ

יו ּבָ א ֶמֶלְך ַעל ּגַ   ! ָהִאיּכָ
  

ֲעבֹוָדתֹו ָקָאַמר    .ּבַ
  

   !ְוֵאיָמא ְסָגן
  

ה הּוא   . ְסָגן ָלאו ְממּוּנֶ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
י  ָאַמר"   : ֲהִניםֲחִניָנא ְסַגן ַהּכַֹרּבִ

ה    ?ְלָמה ְסָגן ְממּוּנֶ
כֹ סּול ּבְ ִאם ֵאיַרע ּבֹו ּפְ יוׁשֶ ְחתָּ ׁש תַּ ּמֵ דֹול ִנְכָנס ּוְמׁשַ   . "ֵהן ּגָ

  
  

    רש"י

. מדבר דברים הללו ואימא סגן
דהא ממונה הוא ויש ממונה על 

   גביו:
. לאיזה דבר למה סגן ממונה

  וכן. הוא ממונה ומ
. אבל בעוד שלא כו' שאם אירע

ע פסול לכהן גדול אין לסגן איר
   של כלום: גדולה
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        בבבב- - - - ב, אב, אב, אב, אממממ .3
ָרֵאל" ַמע ִיׂשְ   . ג) (דברים כ, "ְוָאַמר ֲאֵלֶהם ׁשְ

  
ָנא  ָרֵאל"ַמאי ׁשְ ַמע ִיׂשְ   ? "ׁשְ

  
י  ָאַמר ּום יֹוָחָנןַרּבִ י  ִמׁשּ ן יֹוַחיַרּבִ ְמעֹון ּבֶ    :ׁשִ

ָרֵא  רּוְך הּוא ְלִיׂשְ דֹוׁש ּבָ   ל: ָאַמר ָלֶהן ַהּקָ
ֲחִרית ְוַעְרִבית ִאי ַמע ׁשַ א ְקִריַאת ׁשְ ם ֶאּלָ יְמּתֶ ָיָדם ֲאִפיּלּו לֹא ִקּיַ ם ִנְמָסִרין ּבְ   . ַאּתֶ

  
  
  

יְראּו"    .כו' "ַאל ֵיַרְך ְלַבְבֶכם ַאל ּתִ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ם, " ר ִעּמָ ֲעַמִיים ְמַדּבֵ   ּפַ

ָפר,  -ַאַחת  סְּ   ּבַ
ְלָחָמה.  - ַאַחת וְ  ּמִ   ּבַ

  

סְּ "     ?ַמה הּוא אֹוֵמר "ָפרּבַ
ְלָחָמה, ְוִחְזרּו. ׁשִ   מב,ב   ְמעּו ְדָבַרי ַמַעְרֵכי ַהּמִ

  

ְלָחָמה" ּמִ    ?ַמה הּוא אֹוֵמר - "ּבַ
   ,"ַאל ֵיַרְך ְלַבְבֶכם

יְראוּ     ,ַאל ּתִ
זוּ  ְחּפְ    ,ְוַאל ּתַ

ַעְרצּו"    .(דברים כ, ג) ְוַאל ּתַ
אּוּמֹות  ָבִרים ׁשֶ ָעה ּדְ ֶנֶגד ַאְרּבָ ין: ּכְ   ָהעֹוָלם עֹוׂשִ

יִפין, ּוְמִריִעין, צֹוְוִחין, ְורֹוְמִסין   . "ַמּגִ
  
  
  

    רש"י

. למה מאי שנא שמע ישראל
   :מתחיל בלשון זה
עמהם אחת  פעמיים מדבר

 . כשיצאו מארצם: בספר
. מי שמעו דברי מערכי מלחמה

ראוי לחזור ומי ראוי לילך 
וחזרו הראוים לחזור כגון בנה 

ונטע כרם ואירש אשה וירא בית 
ורך הלבב ואע''ג דכתיב בהן 
ודברו השוטרים לקמן אמרינן 
דכהן קאמר להו אלא 
שהשוטרים משמיעין דבריו 
לעם אל ירך לבבכם אל תיראו 
ואל תחפזו ואל תערצו. ארבעה 
אזהרות כנגד ארבעה דברים 
שהעובדי כוכבים היו עושין 
לאיים מגיפין בתריסין ומריעין 

צווחין בקולם ורומסין בקרנות ו
בצהלת סוסיהן ודהרותם אבל 
צחצוח חרבות ושפעת קלגסים 
  הן עיקר המלחמה ואינן לאיים:
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        בבבבב, ב, ב, ב, ממממ .4
ְלָית" ל ּגָ ִנְצחֹונֹו ׁשֶ אּו ּבְ ים ּבָ תִּ ִלׁשְ ֶחֶרב ְוָנְפלּו ִעּמוֹ  ?ֶמה ָהָיה סֹופוֹ [ ּפְ   ]."ַלּסֹוף ָנַפל ּבַ
  
ְלָית"    ."ּגָ

י  ָאַמר    :יֹוָחָנןַרּבִ
ִגיּלּוי ָפנִ  ָעַמד ּבְ רּוְך הּוא,  יםׁשֶ דֹוׁש ּבָ   ִלְפֵני ַהּקָ

ֱאַמר:  ּנֶ רּו ָלֶכם ִאיׁש ְוֵיֵרד ֵאָלי"ׁשֶ 348"ּבְ
  , (שמואל א, יז ח) 

רּוְך הּוא,  "ִאיׁש"ְוֵאין  דֹוׁש ּבָ א ַהּקָ   ֶאּלָ
ֱאַמר:  ּנֶ 349"ה' ִאיׁש ִמְלָחָמה"ׁשֶ

  . (שמות טו, ג) 
רּוְך הּוא:  דֹוׁש ּבָ   ָאַמר ַהּקָ

ילֹו  ן ִאיׁש, ֲהֵריִני ַמּפִ   ַעל ַיד ּבֶ
ֱאַמר:  ּנֶ ה"ׁשֶ ן ִאיׁש ֶאְפָרִתי ַהּזֶ   . (שמואל א, יז יב) "ְוָדִוד ּבֶ

  
י  ָאַמר ּום יֹוָחָנןַרּבִ י  ִמׁשּ   : ֵמִאירַרּבִ

ע יו ְלאֹותֹו ָרׁשָ ה ְמקֹומֹות ְלָכדֹו ּפִ לֹׁשָ ׁשְ   : ּבִ
רּו ָלֶכם ִאיׁש ְוֵיֵרד ֵאָלי" - ֶאָחד     .(שמואל א, יז ח) "ּבְ

ִני": ִאיָדךְ וְ  י ְוִהכָּ ֵחם ִאּתִ   , (שמואל א, יז ט) "ִאם יּוַכל ְלִהּלָ
ָקָאַמר ֵליּה ְלָדִוד:  ְוִאיָדְך, ְקלֹות""ֲהֶכֶלב ָאנֹּדְ ּמַ ה ָבא ֵאַלי ּבַ י ַאּתָ   . (שמואל א, יז מג) ִכי ּכִ

  
ִוד ַנִמי ֶחֶרב ּוַבֲחִנית ּוְבִכידוֹ  :ָאַמר ֵליּה  ,ּדָ א ֵאַלי ּבְ ה ּבָ   ! (שמואל א, יז מה) ן""ַאּתָ

  
   :ֲהַדר ָאַמר ֵליּה 

" ר ֵחַרְפּתָ ָרֵאל ֲאׁשֶ ם ה' ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ַמַעְרכֹות ִיׂשְ ׁשֵ   . (שמואל א, יז מה) "ְוָאנִכי ָבא ֵאֶליָך ּבְ
  

ם ְוַהֲעֵרב" ּכֵ י ַהׁשְ ּתִ ִלׁשְ ׁש ַהּפְ ּגַ 350"ַוּיִ
   .(שמואל א, יז טז) 

  

י  ָאַמר    :יֹוָחָנןַרּבִ
ֵדי ְלַב  ֲחִרית ְוַעְרִביתּכְ ַמע ׁשַ ִריַאת ׁשְ ָלן ִמּקְ   . ּטְ

  
ִעים יֹום" ב ַאְרּבָ ְתַיּצֵ    .(שמואל א, יז טז) "ַוּיִ

  

י  ָאַמר   : יֹוָחָנןַרּבִ
ֶהן ּתֹוָרה ָנה ּבָ ּתְ ּנִ ִעים יֹום ׁשֶ ֶנֶגד ַאְרּבָ   . ּכְ

  
ים ּתִ ִלׁשְ ֲחנֹות ּפְ ַנִים ִמּמַ ֵצא ִאיׁש ַהּבֵ    ,"ַוּיֵ

ֵצא ִאיׁש [ ׁש ַאּמֹות ָוָזֶרתַוּיֵ ְבהֹו ׁשֵ ת ּגָ מֹו ִמּגַ ְלָית ׁשְ ים ּגָ ּתִ ִלׁשְ ֲחנֹות ּפְ ַנִים ִמּמַ   . (שמואל א, יז ד) ]ַהּבֵ
  

יַנִים"ַמאי    ? "ּבֵ
  

  : ַרבָאַמר 
ה בּוּנֶ ּמְ ל מּום.  ׁשֶ   ִמּכָ

  
מּוֵאלוּ     ָאַמר: ׁשְ

ֶאָחיו ּבְ ינֹוִני ׁשֶ   . ּבֵ
  

ֵבי  י ּדְ יָלאַרּבִ   : ָאַמר ׁשֵ
הּוא ִבְנָין. ָעׂשּוי ׁשֶ    ּכְ

  
י    ָאַמר:  יֹוָחָנןַרּבִ

י ַוֲחָדא ַנאַנאי. ּפִ ר ֵמָאה ּפַ   ּבַ
  

ת" מֹו ִמּגַ ְלָית ׁשְ   . (שמואל א, יז ד) "ּגָ
  

                                                           

ה ֵתְצאוּ  348 ָרֵאל ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ָלּמָ ְקָרא ֶאל ַמַעְרכֹת ִיׂשְ ֲעמֹד ַוּיִ רּו ָלֶכם ִאיׁש ְוֵיֵרד ֵאָלי ַוּיַ אּול ּבְ ם ֲעָבִדים ְלׁשָ י ְוַאתֶּ תִּ ִלׁשְ   ַלֲערְֹך ִמְלָחָמה ֲהלֹוא ָאנִֹכי ַהּפְ
מוֹ  'ִאיׁש ִמְלָחָמה ה 'ה 349   ׁשְ
ִעים יֹום 350 ב ַאְרּבָ ְתַיּצֵ ם ְוַהֲעֵרב ַוּיִ ּכֵ י ַהׁשְ תִּ ִלׁשְ ׁש ַהּפְ ּגַ   ַוּיִ

    רש"י

   . בחוצפה:בגילוי פנים
   . בחרו:ברו

 . אמר פיו את כשלונו:לכדו פיו
. משמע עלי שהוא יגבר וירד אלי

 דהוה ליה למימר וילחם אתי:
. ואע''ג דהדר אמר ואידך והכני

אם אני אוכל לו והכיתיו מכל ו
   מקום פתיחת פיו לרעתו:

. דוד הדר קאמר ליה ואני בא
ואין זו פתיחת פה לרעה דאמר 
ליה אתה בא למשול בי על ידי 
דבר שאין בו ממש ואני בא 
למשול בך בשם שהנצחנות 

   שלו:
. שאיחרה כנגד ארבעים יום

תורה להתקבל ניתן לו כח 
   להתיצב:
וקה מכל . מתוקן ומנמכל מום

   מום של כיעור:
. ארבעה היו (לו) שבאחיו

   כדלקמן:
. בן בר מאה פאפי וחד נאנאי

התערובת שבאו הרבה אנשים 
על אמו בלילה אחת ונתעברה 
מן אחד נמצא האחד אביו וכולן 

   מנאפים:
   . זהו אב בלשון פרסי:נאנאי
{פדרשטרי"ש: . פרשטרא פאפי

ולשון איש  אבות חורגים}
ין אנשים הבינים שיצא מב

   הרבה:
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ֵני    : ַרב יֹוֵסףּתָ
ַהּכֹ" ַגת. ׁשֶ ין ֶאת ִאּמֹו ּכְ ׁשִ   ל ּדָ

ִתיב 351""ְמָערֹות ּכְ
  , (שמואל א, יז כג) 

  . """ַמַעְרכֹות :ְוָקֵריַנן
  

ֵני    : ַרב יֹוֵסףּתָ
ַהּכֹ  ִאּמוֹ ׁשֶ   . ל ֶהֱערּו ּבְ
ִתיב 352"ָהָרָפה" :ּכְ

  , (שמואל ב כא, טז) 
ה" :ּוְכִתיב 353"ָעְרּפָ

   .(רות א, ד) 
מּוֵאלוּ  ַרב    :ׁשְ

ָמּה  "ָהָרָפה"ַחד ָאַמר:  ה ִנְקָרא ׁשְ ָמּה, ְוָלּמָ ה"ׁשְ ַהּכֹ  "ָעְרּפָ   ל עֹוְרִפין אֹוָתּה ֵמַאֲחֶריָה. ׁשֶ
ה"ָאַמר: ְוַחד  ָמּה  "ָעְרּפָ ה ִנְקָרא ׁשְ ָמּה, ְוָלּמָ ָהִריפֹות "ָהָרָפה"ׁשְ ין אֹוָתּה ּכְ ׁשִ ַהּכל ּדָ    .ׁשֶ

ַטח ָעָליו ָהִרפֹות"ְוֵכן הּוא אֹוֵמר:  ׁשְ ֵאר ַוּתִ ֵני ַהּבְ ָסְך ַעל ּפְ ְפרׂש ַהּמָ ה ַוּתִ ָ ח ָהִאׁשּ ּקַ 354"ַוּתִ
   ב יז, יט). '(שמו 

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאי ּבָ

ֱעִלי": ֵמָהָכא תֹוְך ָהִרפֹות ּבַ ׁש ּבְ ְכּתֵ ּמַ ְכּתֹוׁש ֶאת ָהֱאִויל ּבַ   . (משלי כז, כב) 355"ִאם ּתִ
  
  

ִוד ּוְבַיד ֲעָבָדיו" לּו ְבַיד ּדָ ּפְ ַגת ַוּיִ דּו ְלָהָרָפה ּבְ ה ֻיּלְ ַעת ֵאּלֶ    .(שמואל ב כא, כב) "ֶאת ַאְרּבַ
  

  ? ַמאי ִניְנהוּ 
  

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
נֹובַסף וּ  י ּבְ ּבִ ְלָית ְוִיׁשְ    .ָמדֹון ּגָ

  
ִוד ּוְבַיד ֲעָבָדיו" לּו ְבַיד ּדָ ּפְ    ,"ַוּיִ

ְכִתיב ּה" :ּדִ ְבָקה ּבָ ה ַלֲחמֹוָתּה ְורּות ּדָ ק ָעְרּפָ ַ ׁשּ    .(רות א, יד) "ַוּתִ
  

י  ָאַמר   , ִיְצָחקַרּבִ
ׁשּוָקה ֵני ַהּנְ רּוְך הּוא: ָיבֹואּו ּבְ דֹוׁש ּבָ בּוָקהּפְ ְויִ , ָאַמר ַהּקָ ֵני ַהּדְ ַיד ּבְ   . לּו ּבְ

  
ַרׁש    : ָרָבאּדָ

ה ַעל ֲחמֹוָתּה  הֹוִריָדה ָעְרּפָ ָמעֹות ׁשֶ ע ּדְ ַכר ַאְרּבַ ׂשְ ּבֹוִרים,  ּבִ ָעה ּגִ ה ַאְרּבָ ּנָ   ָזְכָתה ְוָיְצאּו ִמּמֶ
ֱאַמר:  ּנֶ יָנה עֹוד"ׁשֶ ְבּכֶ ָנה קֹוָלן ַוּתִ ֶ ׂשּ    (רות א, יד) "ַוּתִ

  
  

ִתיב 356"ִניתוֹ "ֵחץ ֲח : ּכְ
  . ֵעץ ֲחִניתֹו"וְ " :ְוָקֵריַנן (שמואל א יז, ז) 

  
י  ָאַמר   : ֶאְלָעָזרַרּבִ

יָענּו ַלֲח  עֲעַדִיין לֹא ִהּגִ ל אֹותֹו ָרׁשָ ְבחֹו ׁשֶ   . ִצי ׁשִ
ִעים ל ְרׁשָ ְבָחן ׁשֶ ׁשִ ר ּבְ ָאסּור ְלַסּפֵ אן ׁשֶ   . ִמּכָ

  
ָלל יּה ּכְ ח ּבֵ   ! ְולֹא ִלְפּתַ

  
ְבֵחיּה  ִודּדְ  ְלאֹודּוֵעי ׁשִ   .ּדָ

  

                                                           

ה ִא  351 ם ְוִהּנֵ ר ִעּמָ ָבִר ְוהּוא ְמַדּבֵ ּדְ ר ּכַ ים ַוְיַדּבֵ תִּ ִלׁשְ ַעְרכֹות ּפְ ת (ממערות) ִמּמַ מֹו ִמּגַ י ׁשְ תִּ ִלׁשְ ְלָית ַהּפְ ַנִים עֹוֶלה ּגָ ִודיׁש ַהּבֵ ַמע ּדָ ׁשְ ה ַוּיִ   ים ָהֵאּלֶ
ת  352 ַקל ְנחֹׁשֶ לֹׁש ֵמאֹות ִמׁשְ ַקל ֵקינֹו ׁשְ יִליֵדי ָהָרָפה ּוִמׁשְ ר ּבִ ֹנב ֲאׁשֶ י ּבְ ּבִ ִוד(וישבו) ְוִיׁשְ ה ַוּיֹאֶמר ְלַהּכֹות ֶאת ּדָ   ְוהּוא ָחגּור ֲחָדׁשָ
ִנים 353 ר ׁשָ ֶעׂשֶ ם ּכְ בּו ׁשָ ׁשְ ִנית רּות ַוּיֵ ֵ ם ַהׁשּ ה ְוׁשֵ ם ָהַאַחת ָעְרּפָ ים מֲֹאִבּיֹות ׁשֵ אּו ָלֶהם ָנׁשִ ׂשְ   ַוּיִ
ַטח ָע  354 ׁשְ ֵאר ַותִּ ֵני ַהּבְ ָסְך ַעל ּפְ ְפרֹׂש ֶאת ַהּמָ ה ַותִּ ָ ח ָהִאׁשּ ּקַ ָברַותִּ   ָליו ָהִרפֹות ְולֹא נֹוַדע ּדָ
ְלּתוֹ  355 ֱעִלי לֹא ָתסּור ֵמָעָליו ִאּוַ תֹוְך ָהִריפֹות ּבַ ׁש ּבְ ְכתֵּ ּמַ ְכּתֹוׁש ֶאת ָהֱאִויל ּבַ   ִאם תִּ
ה הֵֹלךְ  356 ּנָ א ַהּצִ ְרֶזל ְונֹׂשֵ ָקִלים ּבַ ׁש ֵמאֹות ׁשְ ְמנֹור אְֹרִגים ְוַלֶהֶבת ֲחִניתֹו ׁשֵ   ְלָפָניו (וחץ) ְוֵעץ ֲחִניתֹו ּכִ

    רש"י

. ממערות כתיב מערות
   פלשתים:

. שם האחת ערפה כתיב ערפה
(רות א) וכתיב הרפה אשר 
בילידי הרפה והיא ערפה 
כדאמרי' לקמן שנגזר עליה 
שיפלו בניה בחרב ביד בני רות 

   שדבקה בשכינה:
. הפקירה עצמה עורפין אותה

 כבהמה פנים כנגד עורף:
   . חטין כתושין:כהריפות

. כולם סף ומדון וגלית וישבי
   בספר שמואל:

. שנשקה בני הנשוקה
לחמותה להפרד מעמה שלא 

   נתגיירה:
. פעם שניה ותבכינה עוד

דלעיל מיני' כתי' ותשאנה 
   קולן ותבכינה:
. שתי בכיות ארבע דמעות

   משתי עינים:
. לשון חצי הודיעך הכתוב חץ

 שלא סיפר בחצי גבורתו:
נלחם . שלאודועי שבחיה דדוד

   עם גבור כמוהו:
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        בבבבב, ב, ב, ב, ממממ .5
ל ׁשֹוַבךְ  ִנְצחֹונֹו ׁשֶ אּו ּבְ ֵני ַעּמֹון ּבָ ֶחֶרב ?ֶמה ָהָיה סֹופוֹ [ "ּבְ   ]."ְוָנְפלּו ִעּמוֹ  ,ַלּסֹוף ָנַפל ּבַ

  
ִתיב    , (שמואל ב י, יח) "ׁשֹוַבְך"ּכְ
  . (דברי הימים א יט, יח) "ׁשֹוַפְך" :ּוְכִתיב

  
מּוֵאלוּ  ַרב    :ׁשְ

מֹו  ""ׁשֹוַפךְ ַחד ָאַמר:  ה ִנְקָרא ׁשְ מֹו, ְוָלּמָ ׁשֹוַבךְ  ?"ׁשֹוַבְך"ׁשְ ָעׂשּוי ּכְ   . ׁשֶ
מֹו  "ׁשֹוַבְך"ְוַחד ָאַמר:  ה ִנְקָרא ׁשְ מֹו, ְוָלּמָ ְך ְלָפָניו ?"ׁשֹוַפְך"ׁשְ ּפָ ל ָהרֹוֶאה אֹותֹו ִנׁשְ ּכָ ִקיתֹון ׁשֶ   .ּכְ

  
  
ּבֹוִרים"" ם ּגִ ּלָ תּוַח ּכֻ ֶבר ּפָ ּקֶ תֹו ּכְ ּפָ 357ַאׁשְ

  . טז)-יה ה, טו(ירמ 
  

מּוֵאלוּ  ַרב י ְוָאְמִרי ָלּה  ׁשְ יוְ  ַאִמיַרּבִ    :ַאִסי ַרּבִ
תֹות ּפָ תֹות ַאׁשְ ּפָ ין ַאׁשְ ּזֹוְרִקין ֵחץ, עֹוׂשִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ל ֲחָלִלים,  ַחד ָאַמר: ּבְ   ׁשֶ

א ּתֹ ּמָ ִניןְוׁשֶ אּוּמָ ָרב אַמר ׁשֶ ּקְ    ?ּבַ
ְלמּוד לֹוַמר:  ּבֹוִרים"ּתַ ם ּגִ ּלָ   . "ּכֻ

ין צֹוְרֵכיֶהןוְ  עֹוׂשִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ל ֶזֶבל,  ,ַחד ָאַמר: ּבְ תֹות ׁשֶ ּפָ תֹות ַאׁשְ ּפָ ין ַאׁשְ   עֹוׂשִ
א ּתֹ ּמָ חֹוֵלי ֵמַעִיים ֵהםְוׁשֶ ֵני ׁשֶ    ?אַמר ִמּפְ

ְלמּוד לֹוַמר:  ּבֹוִרים"ּתַ ם ּגִ ּלָ   . "ּכֻ
  

  : ַרב ָמִריָאַמר 
ּה  ַמע ִמיּנָ    :ׁשְ

ָנֵפיׁש ִזיְבֵליּה     חֹוִלי ֵמַעִיים הּוא. -  ַהאי ַמאן ּדְ
  

ּה     ?ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ
  

יּה  ַנְפׁשֵ   . ִליְטַרח ּבְ
  
  

ה" ֶחּנָ ָאָגה ְבֶלב ִאיׁש ַיׁשְ 358"ּדְ
   .(משלי יב, כה) 

  
י  יוְ  ַאִמיַרּבִ    :ַאִסי ַרּבִ

ְעּתוֹ  ה ִמּדַ ֶחּנָ   .ַחד ָאַמר: ַיׂשְ
ה ְוַחד ָאַמר: יֶחּנָ   ַלֲאֵחִרים.  ְיׂשִ

  
  

                                                           

ָרֵאל ְנֻאם ה טוטוטוטו 357 ית ִיׂשְ ְרָחק ּבֵ רּגֹוי ֵאיָתן הּוא ּגֹוי ֵמעֹוָלם הּוא ּגֹוי לֹא ֵתַדע ְלׁשֹ  'ִהְנִני ֵמִביא ֲעֵליֶכם ּגֹוי ִמּמֶ ַמע ַמה ְיַדּבֵ ֶקֶבר  טזטזטזטז. נֹו ְולֹא ִתׁשְ תֹו ּכְ ּפָ ַאׁשְ
ּבֹוִרים ם ּגִ ּלָ תּוַח ּכֻ   ּפָ

ָאָגה ְבֶלב ִאיׁש ַיׁשְ  358 הּדְ ֶחּנָ ּמְ ה ְוָדָבר טֹוב ְיׂשַ   ֶחּנָ

    רש"י

. בספר שמואל (ב' י) כתיב שובך
וכתיב שופך בדברי הימים (א' 

   יט):
. בחיילות אשפתו כקבר פתוח

של נבוכדנצר כתיב ואיידי דנקט 
פלוגתא דרב ושמואל בדרשות 

   דקראי נקט לה:
. אבל אינם מפני שאומנים

   גבורים:
. מחמת שאוכלין הרבה של זבל

   בגבורה:
. מדקאמר שמא מינהשמע 

   תאמר חולי מעיים הם:
. לבקש לו ליטרח בנפשיה

 רפואות טרם יכבד חוליו עליו:
. יסחנה דאגה בלב איש ישחנה

   מדעתו. ישיחנה לאחרים:
 



                 ""ְמׁשּוַח ִמְלָחָמה –מסכת סוטה פרק ח' 
229

        מג, אמג, אמג, אמג, א    ––––    בבבבב, ב, ב, ב, ממממ .6
ן ם ּכֵ ם ִאי ַאתֶּ    ,"ְוַאתֶּ

ֵחם ָלֶכם"[ ֶכם ְלִהּלָ י ה' ֱאלֵֹהיֶכם ַההֵלְך ִעּמָ   ]."ֶזה ַמֲחֵנה ָהָארֹון - (דברים כ, ד) "ּכִ
  

ה ְך ָלּמָ   ? ְוָכל ּכָ
  

יּנּוָיו ם ְוָכל ּכִ ֵ ַהׁשּ ֵני ׁשֶ      ִמּפְ
ָארֹון.   מג,א ִחין ּבָ   מּוּנָ

  
ַלח אֹ : ְוֵכן הּוא אֹוֵמר ׁשְ ָבא אֹ ׁשֶ ָתם מֹ"ַוּיִ ה ַלּצָ ּטֶ יְנָחסה ֶאֶלף ַלּמַ 359"ָתם ְוֶאת ּפִ

  . (במדבר לא, ו) 
   .ֵאּלּו ַסְנֶהְדִרין -  ָתם""אֹ 

יְנָחס"   ְמׁשּוַח ִמְלָחָמה,  ֶזה -  "ּפִ
ּבוֹ  - "ּוְכֵלי ַהּקֶדׁש"    .ֶזה ָארֹון ְולּוחֹות ׁשֶ

רּוָעה" ֹוָפרֹות.  -  "ַוֲחצְצרֹות ַהּתְ   ֵאּלּו ַהׁשּ
  

ָנא   : ּתָ
ְלָחָמה, לֹא " יְנָחס ַלּמִ ם ָהַלְך ּפִ   ְלִחּנָ

ין ֲאִבי ִאּמֹו,  ַרע ּדִ א ִליּפָ   ֶאּלָ

ֱאַמר: ּנֶ ָדִנים ָמְכרּו אֹ  ׁשֶ 360תֹו ֶאל ִמְצָרִים""ְוַהּמְ
  . "(בראשית לז, לו) 

  
   .יְנָחס ִמיֹוֵסף ָאֵתיִפ ּדְ  :ְלֵמיְמָרא

ִתיב ן ַאֲהרֹ  :ְוָהא ּכְ נוֹ "ְוֶאְלָעָזר ּבֶ הן ָלַקח לֹו ִמּבְ ָ 361"ת ּפּוִטיֵאל לֹו ְלִאׁשּ
   !(שמות ו, כה) 

ם ֲעָגִלים ַלֲעבֹוָדה ָזָרה יּטֵ ּפִ ְתרֹו ׁשֶ ָאֵתי ִמּיִ    .ַמאי ָלאו ּדְ
  

ט לֹא, יְטּפֵ ּפִ ִיְצרוֹ  ִמּיֹוֵסף ׁשֶ   . ּבְ
  

ָבִטים ַוֲהלֹא ין אֹותוֹ  ׁשְ    :ְמַבּזִ
ם ֲאִבי ִאּמֹו ֲעגָ  יּטֵ ּפִ ן ׁשֶ ן ּפּוִטי ֶזה, ּבֶ ָרֵאלְרִאיֶתם ּבֶ ׂשְ יא ִמּיִ   ! ִלים ַלֲעבֹוָדה ָזָרה, ַיֲהרֹוג ָנׂשִ

  
א    ,ֶאלָּ

יּה ִמּיֹוֵסף ִאיּמֵ ְתרֹו,  ,ִאי ֲאבּוּה ּדְ יּה ִמּיִ ִאיּמֵ יּה ּדְ   ִאיּמֵ
יּה ִמּיֹוֵסף ִאיּמֵ יּה ּדְ ְתרֹו.  ,ְוִאי ִאיּמֵ יּה ִמּיִ ִאיּמֵ   ֲאבּוּה ּדְ

  
ְיָקא ַנִמי    ,ּדַ

ְכִתיב נֹות ּפוּ  :ּדִ ַמע ,ִטיֵאל""ִמּבְ ֵרי ַמׁשְ   . ּתְ
  

ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ
  

                                                           

ָבא ּוְכֵלי ַהּקֶֹדׁש וַ  359 ן ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ַלּצָ יְנָחס ּבֶ ָבא אָֹתם ְוֶאת ּפִ ה ַלּצָ ּטֶ ה ֶאֶלף ַלּמַ ַלח אָֹתם מֹׁשֶ ׁשְ ָידוֹ ַוּיִ רּוָעה ּבְ   ֲחצְֹצרֹות ַהתְּ
ָדִנים ָמְכרּו אֹתֹו ֶאל ִמְצָרִים ְלפֹוִטיַפר ְסִריס 360 ִחים ְוַהּמְ ּבָ ר ַהּטַ ְרעֹה ׂשַ  ּפַ

יְנָחס ֵאלֶּ  כהכהכהכה 361 ֶלד לֹו ֶאת ּפִ ה ַותֵּ ָ נֹות ּפּוִטיֵאל לֹו ְלִאׁשּ ן ַאֲהרֹן ָלַקח לֹו ִמּבְ חָֹתםְוֶאְלָעָזר ּבֶ ּפְ ם ְלִמׁשְ י ֲאבֹות ַהְלִוּיִ   ה ָראׁשֵ

    רש"י

. אומר להם ומה וכל כך למה
היא הבטחה הזו שהבטיחן כי 
ה' אלהיכם ההולך ולא אמר כי 
ה' אלהיכם עמכם ומה היא 

 שמע הולך ממש:הליכה זו דמ
שהשם וכל כינויו עומדין 

  . היוצא עמהם במלחמה: בארון
. זילזל וכבש אותו שפיטפט

   ולא. חשבו:
. והלא שבטים מבזים אותו

כדאמרינן באלו הן הנשרפין 
(סנהדרין דף פב:) לפיכך הוצרך 
ליחסו שם פנחס בן אלעזר בן 

   אהרן הכהן:
   . מדלא כתיב פוטאל:תרי פוטי
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        מג, אמג, אמג, אמג, א .7
ָנה             ִמׁשְ

ְטִרים ֶאל ָהָעם ֵלאמֹ רּו ַהׁשּ    :ר"ְוִדּבְ
ָנה ַבִית ָחָדׁש ְולֹא ֲח  ר ּבָ    ,ֵיֵלְך ְוָיׁשב ְלֵביתוֹ  -ָנכֹו ִמי ָהִאיׁש ֲאׁשֶ

ְלָחָמה ְוִאיׁש ַאֵחר ַיְחְנֶכּנוּ [ ּמִ ן ָימּות ּבַ   . )(דברים כ, ה ]"ּפֶ
ֶבן ית ַהתֶּ ית ָהאֹוָצרֹות.  ,ֶאָחד ַהּבֹוֶנה ּבֵ ית ָהֵעִצים, ּבֵ ָקר, ּבֵ ית ַהּבָ   ּבֵ

ָנה.  ן לֹו ַמתָּ תַּ ּנִ   ֶאָחד ַהּבֹוֶנה, ְוֶאָחד ַהּלֹוֵקַח, ְוֶאָחד ַהּיֹוֵרׁש, ְוֶאָחד ׁשֶ
  

לוֹ  ֶרם ְולֹא ִחּלְ ר ָנַטע ּכֶ    ,ֵיֵלְך ְוָיׁשֹב ְלֵביתוֹ [ -  "ּוִמי ָהִאיׁש ֲאׁשֶ
ֶלּנוּ  ְלָחָמה ְוִאיׁש ַאֵחר ְיַחּלְ ּמִ ן ָימּות ּבַ    .(דברים כ, ו) ]"ּפֶ

ֶרם,    ֶאָחד ַהּנֹוֵטַע ּכֶ
ה ִאיָלֵני ַמֲאָכל,  ָ   ְוֶאָחד ַהּנֹוֵטַע ֲחִמׁשּ

יִנין.  ת ַהּמִ   ַוֲאִפיּלּו ֵמֲחֶמׁשֶ
  ֶאָחד ַהּנֹוֵטַע, 

ְבִריךְ     ,ְוֶאָחד ַהּמַ
יב,  ְרּכִ   ְוֶאָחד ַהּמַ

  ד ַהּלֹוֵקַח, ְוֶאָח 
  ְוֶאָחד ַהּיֹוֵרׁש, 

ָנה.  ן לֹו ַמתָּ תַּ ּנִ   ְוֶאָחד ׁשֶ
  

ה ָ ר ֵאַרׂש ִאׁשּ    ,ֵיֵלְך ְוָיׁשֹב ְלֵביתוֹ  -ְולֹא ְלָקָחּה [ "ּוִמי ָהִאיׁש ֲאׁשֶ
ה ֶחּנָ ְלָחָמה ְוִאיׁש ַאֵחר ִיּקָ ּמִ ן ָימּות ּבַ    .(דברים כ, ז) ]"ּפֶ

תּוָלה,    ֶאָחד ַהְמָאֵרס ֶאת ַהּבְ
  ְוֶאָחד ַהְמָאֵרס ֶאת ָהַאְלָמָנה. 

  ֲאִפיּלּו ׁשֹוֶמֶרת ָיָבם, 
ְלָחָמה ּמִ ת ָאִחיו ּבַ ּמֵ ַמע ׁשֶ   חֹוֵזר ּוָבא לֹו.  ,ַוֲאִפיּלּו ׁשָ

  
ל ֵאּלּו ְוֵאּלוּ  ְבֵרי ּכֹ  ,ּכָ   ְוחֹוְזִרין.  - ֵהן ֵמֶעְרֵכי ִמְלָחָמהׁשֹוְמִעין ּדִ

ִקין ַמִים ּוָמזֹון,    ּוְמַסּפְ
ָרִכים. ּוְמַתּקְ    ִנין ֶאת ַהּדְ

  
ֵאיָנן חֹוְזִרין:    ְוֵאּלּו ׁשֶ

ַער,   -ַהּבֹוֶנה  ית ׁשַ   ּבֵ
   ,ַאְכַסְדָרה
ֶסת    .ִמְרּפֶ

   ,ִאיָלֵני ַמֲאָכל הָע ַאְרּבָ   -ַהּנֹוֵטַע 
ה ִאיָלֵני ְסָרק,  ָ   ֲחִמׁשּ

תוֹ  רּוׁשָ ֲחִזיר ֶאת ּגְ   .ַהּמַ
דֹול, ַאְלָמָנה ְלכֹ   ֵהן ּגָ

ה רּוׁשָ   ֵהן ֶהְדיֹוט, ָצה ְלכֲֹחלוּ  ,ּגְ
ָרֵאל,  ,ַמְמֶזֶרת   ְנִתיָנה ְלִיׂשְ

ָרֵאל ְלַמְמֵזר ת ִיׂשְ    לֹא ָהָיה חֹוֵזר. ,ְלָנִתין ,ּבַ
  

י    אֹוֵמר:  ְיהּוָדהַרּבִ
ִית ַעל ְמכֹונֹו     לֹא ָהָיה חֹוֵזר. -ַאף ַהּבֹוֶנה ּבַ

  
י    אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזרַרּבִ

ית ְלֵביִנים ּבַ  רֹון ַאף ַהּבֹוֶנה ּבֵ ָ   לֹא ָהָיה חֹוֵזר.  -ׁשּ
  
קֹוָמןֵא  ֵאין ָזִזין ִמּמְ    :ּלּו ׁשֶ

ִית ַוֲחָנכֹו,  ָנה ּבַ   ּבָ
לֹו,  ֶרם ְוִחּלְ   ָנַטע ּכֶ

א ֶאת ֲארּוָסתֹו,    ַהּנֹוׂשֵ
  ַהּכֹוֵנס ֶאת ְיִבְמּתֹו. 

ֱאַמר: ּנֶ ָנה ֶאָחת" ׁשֶ    .(דברים כד, ה) 362ָנִקי ִיְהֶיה ְלֵביתֹו ׁשָ

                                                           

ָנה ֶאָחת  362 ָבר ָנִקי ִיְהֶיה ְלֵביתֹו ׁשָ ָבא ְולֹא ַיֲעבֹר ָעָליו ְלָכל ּדָ ּצָ ה לֹא ֵיֵצא ּבַ ה ֲחָדׁשָ ָ ח ִאיׁש ִאׁשּ י ִיּקַ ר ָלָקחּכִ ּתֹו ֲאׁשֶ ח ֶאת ִאׁשְ ּמַ   ְוׂשִ

    רש"י

   מתני'
. לאוצר יין שמן בית האוצרות

ותבואה. ואחד הלוקח. בית בנוי 
שהרי אצלו הוא חדש ובגמרא 

   מרבינן ליה מקרא:
. דבהכי הוי חמשה אילני מאכל

כרם שתים כנגד שתים ואחת 
   יוצאה זנב:

   . מצטרפין:ואפילו מה' מינין
. בשנת הרביעית לנטיעתו חיללו

שחלל את הפירות במעות כדרך 
מעלה את המעות מעשר שני ו

לירושלים ואוכלן כדכתיב 
(ויקרא יט) קדש הלולים וגמר 

   קדש קדש ממעשר:
ה''ג כל אלו שומעין דברי כהן 

. כמו מערכי מלחמה וחוזרין
שומעין דברי מערכי מלחמה של 

   כהן כלומר שהכהן אומר להן:
. כגון ארזים ושקמים סרק

   שאינן עץ פרי:
. ואירסה אינו והמחזיר גרושתו

ר שאינה חדשה לו וקרא חוז
אאשה חדשה קפיד כדכתיב כי 
יקח איש אשה חדשה (דברים 

   כד):
. ואירסה כהן גדול אינו אלמנה

חוזר בשבילה דאימעוט מולא 
   לקחה מדלא כתיב ולא לקח:

. סתרו ובנאו במדה על מכונו
ראשונה אינו חוזר דלאו חדש 
הוא הואיל ולא חידש להוסיף 

ש עליו ואפילו אצלו אינו חד
   וגרע מהלוקח והיורש:

. אף הבונה בית לבינים בשרון
מקום הוא ששמו שרון ואין 
הקרקע יפה ללבינים ולא הוי 
דבר קיימא שפעמיים צריך 

   לחדשה בשבע שנים:
. דהנך ואלו שאין זזין ממקומן

דלעיל הולכין עד לספר ושם 
שומעין דברי כהן וחוזרין מן 
המערכה לארץ ישראל ואינם 

הם אלא עוסקין חוזרין לבתי
בסיפוק מים ומזון להולכי 
מלחמה ואלו אין זזין ממקומן 
אפילו ללכת עד הספר ולשוב 

   ע''פ כהן:
. ולא דר בו הבונה בית וחנכו

   עדיין שנה:
. ועדיין וכן הנוטע כרם וחיללו

לא עברה שנת רביעית עליו 
   שלימה:
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יתוֹ זֶ  -  "ְלֵביתֹו"    .ה ּבֵ
ְרמוֹ  -  "ִיְהֶיה"    .ֶזה ּכַ

ּתֹו" ח ֶאת ִאׁשְ ּמַ ּתוֹ  - "ְוׂשִ    .זֹו ִאׁשְ
ר ָלָקח"   .ְלָהִביא ֶאת ְיִבְמּתוֹ  -  "ֲאׁשֶ

יִקין ַמִים ּוָמזֹון,    ֵאין ַמְסּפִ
ָרִכים ִנין ֶאת ַהּדְ   . ְוֵאין ְמַתּקְ

  

ָמָרא             ּגְ

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ְטִרים..." רּו ַהׁשּ 363""ְוִדּבְ

  , (דברים כ, ה) 

ל ַעְצָמן?  ָבִרים ׁשֶ   ָיכֹול ּדְ

הּוא אֹוֵמר ׁשֶ ְטִרים" :ּכְ 364"ְוָיְספּו ַהׁשּ
ל ַעְצָמן ָאמּור,  - (דברים כ, ח)  ָבִרים ׁשֶ   ֲהֵרי ּדְ

ים ְטִרים" :ָהא ָמה ֲאִני ְמַקּיֵ רּו ַהׁשּ    ?"ְוִדּבְ
ר.  תּוב ְמַדּבֵ ִדְבֵרי ְמׁשּוַח ִמְלָחָמה ַהּכָ   ּבְ

יַצ    ד? ָהא ּכֵ
ִמיַע ּכֹ ר ְוׁשֹוֵטר ַמׁשְ   . "ֵהן ְמַדּבֵ
  

ֵני ֲחָדא    :ּתָ
ִמיַע ּכֹ" ר ְוׁשֹוֵטר ַמׁשְ    ."ֵהן ְמַדּבֵ
  

   :ְוַתְנָיא ִאיָדךְ 
ר ְוכֹּכֹ" ִמיַע ֵהן ְמַדּבֵ    ."ֵהן ַמׁשְ
  

  :ְוַתְנָיא ִאיָדךְ 
ִמיַע " ר ְוׁשֹוֵטר ַמׁשְ   . "ׁשֹוֵטר ְמַדּבֵ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
יַצד    ?ָהא ּכֵ

ׁש"ִמ  (דברים כ, ב) "ְוִנּגַ
רּו"ְוַעד  365 ר ְוכֹ ּכֹ  - (דברים כ, ה) "ְוִדּבְ ִמיַע,  ֵהןֵהן ְמַדּבֵ   ַמׁשְ

רּו" ַעד "ְוָיְספּו"ִמ  ִמיַע ֵה ּכֹ  -  "ְוִדּבְ ר ְוׁשֹוֵטר ַמׁשְ    .ן ְמַדּבֵ
ר ְוׁשֹוֵטר -  ְוֵאיָלךְ  "ְוָיְספּו"ִמ  ִמיַע.  ׁשֹוֵטר ְמַדּבֵ   ַמׁשְ
  
  
  
  

                                                           

ְֹטִרים ֶאל ָהָעם ֵלאמֹר ִמי הָ  363 רּו ַהׁשּ ְלָחָמה ְוִאיׁש ַאֵחר ַיְחְנֶכּנוּ ְוִדּבְ ּמִ ן ָימּות ּבַ ָנה ַבִית ָחָדׁש ְולֹא ֲחָנכֹו ֵיֵלְך ְוָיׁשֹב ְלֵביתֹו ּפֶ ר ּבָ   ִאיׁש ֲאׁשֶ
ָבב ֵיֵלְך ְוָיׁשֹב ְלֵביתֹו ְולֹא ִיּמַ  364 ֵרא ְוַרְך ַהלֵּ ר ֶאל ָהָעם ְוָאְמרּו ִמי ָהִאיׁש ַהּיָ ְֹטִרים ְלַדּבֵ ְלָבבוֹ ס ֶא ְוָיְספּו ַהׁשּ   ת ְלַבב ֶאָחיו ּכִ
י ה א 365 ָך לֹא ִתיָרא ֵמֶהם ּכִ ְלָחָמה ַעל אְֹיֶביָך ְוָרִאיָת סּוס ָוֶרֶכב ַעם ַרב ִמּמְ י ֵתֵצא ַלּמִ ַעְלָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים-ֱא  'ּכִ ְך ַהּמַ ָקָרְבֶכם ֶאל  ב. לֶֹהיָך ִעּמָ ְוָהָיה ּכְ

ר ֶאל ָהָעם ׁש ַהּכֵֹהן ְוִדּבֶ ְלָחָמה ְוִנּגַ יְראּו ְוַא   ג. ַהּמִ ְלָחָמה ַעל אְֹיֵביֶכם ַאל ֵיַרְך ְלַבְבֶכם ַאל תִּ ם ְקֵרִבים ַהּיֹום ַלּמִ ָרֵאל ַאתֶּ ַמע ִיׂשְ זּו ְוַאל ל ְוָאַמר ֲאֵלֶהם ׁשְ ְחּפְ תַּ
ֵניֶהם ַעְרצּו ִמּפְ י ה ד. תַּ יַע ֶאְתֶכם-ֱא  'ּכִ ֵחם ָלֶכם ִעם אְֹיֵביֶכם ְלהֹוׁשִ ֶכם ְלִהּלָ ָנה ַבִית  ה. לֵֹהיֶכם ַההֵֹלְך ִעּמָ ר ּבָ ְֹטִרים ֶאל ָהָעם ֵלאמֹר ִמי ָהִאיׁש ֲאׁשֶ רּו ַהׁשּ ְוִדּבְ

ְלָח ָחָדׁש ְולֹא ֲחָנכֹו ֵיֵלְך ְוָיׁשֹב ְלֵביתֹו  ּמִ ן ָימּות ּבַ ְלָחָמה  ו. ָמה ְוִאיׁש ַאֵחר ַיְחְנֶכּנוּ ּפֶ ּמִ ן ָימּות ּבַ לֹו ֵיֵלְך ְוָיׁשֹב ְלֵביתֹו ּפֶ ֶרם ְולֹא ִחּלְ ר ָנַטע ּכֶ ּוִמי ָהִאיׁש ֲאׁשֶ
ֶלּנוּ  ה ְולֹא ְלָקָחּה ֵיֵלְך ְוָיׁשֹב לְ  ז. ְוִאיׁש ַאֵחר ְיַחּלְ ָ ר ֵאַרׂש ִאׁשּ הּוִמי ָהִאיׁש ֲאׁשֶ ֶחּנָ ְלָחָמה ְוִאיׁש ַאֵחר ִיּקָ ּמִ ן ָימּות ּבַ ר ֶאל ָהָעם  ח. ֵביתֹו ּפֶ ְֹטִרים ְלַדּבֵ ְוָיְספּו ַהׁשּ

ְלָבבוֹ  ס ֶאת ְלַבב ֶאָחיו ּכִ ָבב ֵיֵלְך ְוָיׁשֹב ְלֵביתֹו ְולֹא ִיּמַ ֵרא ְוַרְך ַהּלֵ   ְוָאְמרּו ִמי ָהִאיׁש ַהּיָ

    רש"י

   . בשביל ביתו:נקי יהיה לביתו
סיף לך . רבויא הוא הויהיה

   הויה אחרת להיות כזו:
  

  גמ' 
. יכול יכול דברים של עצמן

שהדברים הללו שהם אומרים 
מי האיש אשר בנה וגו' של עצמן 
הן ולא היה כהן אומרן אלא 

   השוטרים:
. לדבר אל ת''ל ויספו השוטרים

העם ואמרו מי האיש וגו' ויספו 
משמע שדבר זה הם מוסיפים 

   משלהם:
. מורהרי דברים של עצמן א

שהדבר זה לבדו הן מוסיפין על 
של כהן מדעד השתא גבי נטע 
וגבי אירס אשה לא כתיב ויספו 
והכא כתיב ויספו ש''מ עד הנה 

   דברי כהן ואת זו הן מוסיפין:
הא מה אני מקיים ודברו 

   . בבנה ונטע ואירס:השוטרים
בדברי משוח מלחמה הכתוב 

. שהכהן אומר והשוטרים מדבר
   משמיעין אותן:

. דהיינו שמע מונגש עד ודברו
ישראל אתם קרבים וגו' עד 

   להושיע אתכם:
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        בבבב- - - - מג, אמג, אמג, אמג, א .8
ר ּבָ "ִמי ָה     ,ֵיֵלְך ְוָיׁשב ְלֵביתוֹ [ - ָנה ַבִית ָחָדׁש ִאיׁש ֲאׁשֶ

ְלָחָמה ְוִאיׁש ַאֵחר ַיְחְנֶכּנוּ  ּמִ ן ָימּות ּבַ   . (דברים כ, ה) "ּפֶ
ֶבן ית ַהתֶּ ית ָהאֹוָצרֹות.  ,ֶאָחד ַהּבֹוֶנה ּבֵ ית ָהֵעִצים, ּבֵ ָקר, ּבֵ ית ַהּבָ   ּבֵ

ָנהֶאָחד ַהּבֹוֶנה, ְוֶאָחד ַהּלֹוֵקַח, ְוֶא  ן לֹו ַמתָּ תַּ ּנִ    ]."ָחד ַהּיֹוֵרׁש, ְוֶאָחד ׁשֶ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ָנה"" ר ּבָ ָנה -  "ֲאׁשֶ ר ּבָ א ֲאׁשֶ    ,ֵאין ִלי ֶאּלָ

ָנה  ,ָיַרׁש  ,ָלַקח ַמתָּ ן לֹו ּבְ ִין –ִניתַּ    ?ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר:  ָנה"תַּ ר ּבָ   . "ִמי ָהִאיׁש ֲאׁשֶ

ִית" ִית - "ּבַ א ּבַ   , ֵאין ִלי ֶאּלָ
ָקר, ּוֵבית ָהֵעִצים, ּוֵבית ָהאֹוָצרֹות ֶבן, ּוֵבית ַהּבָ ית ַהתֶּ ִין ְלַרּבֹות ּבֵ    ?ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר:  ָנה"תַּ ר ּבָ ל ָמקֹום. "ֲאׁשֶ   , ִמּכָ
ֶסת ַער ַאְכַסְדָרה ּוִמְרּפֶ ית ׁשַ ה ַאף ַהּבֹוֶנה ּבֵ ֲאִני ְמַרּבֶ    ?ָיכֹול ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר:  ִית"תַּ ִית ָהָראּוי ְלִדיָרהַמה  -  "ּבַ ל ָהָראּוי ְלִדיָרה. ,ּבַ    ַאף ּכָ
י  ן ַיֲעקַֹרּבִ   ב אֹוֵמר: ֱאִליֶעֶזר ּבֶ

ִית" ָמעֹו,  - "ּבַ ַמׁשְ   ּכְ

ָרט ְלַגְזָלן - "ְולֹא ֲחָנכֹו" ',לֹא ָחַנךְ '   . "ּפְ
  

ָלא כְּ  י ֵליָמא ּדְ ִליִליַרּבִ    ?יֹוֵסי ַהּגְ
ִאי    מג,ב י ּדְ ִלילִ ַרּבִ ָבב""" ָהא ָאַמר: - י יֹוֵסי ַהּגְ ְתָייֵרא ח) (דברים כ, ְוַרְך ַהּלֵ ָידוֹ ^ ֶזה ַהּמִ ּבְ   ! "ֵמֲעֵבירֹות ׁשֶ

  
יָמא  י ֲאִפיּלּו ּתֵ ִליִלי,ַרּבִ ֵמי יֹוֵסי ַהּגְ ׁשּוָבה ִויַהב ּדְ ֲעַבד ּתְ גֹון ּדַ   . ּכְ

  
   !ְוִליֲהַדר 'לֹוֵקַח 'ֲהָוה ֵליּה  ,ִאי ָהִכי

  
ָרא ּבְ  ֵמִעיּקָ יָון ּדְ ֵזיָלה ֲאָתא ְלָיֵדיּה ּכֵ    .לֹא –תֹוַרת ּגְ

  
  

    רש"י

. ריבויא הוא דמצי מי האיש
למיכתב מי אשר בנה ומדלא 
כתיב אשר בית בנה דרוש ביה 
בנה מ''מ והאי דכתיב בית 
למעוטי בית שער אכסדרה 
ומרפסת שהם עשוים לדריסת 

   רגל ולא ראוים לדור בהם:
כניסת שער . בית בית שער

החצר להסתופף שם שומר 
   הפתח:

. מדלא כתיב חנך הוי ולא חנכו
מיעוטא חנכו לזה ולא לאחר 

   פרט לגוזל בית:
  . דמתני': כרבי יוסי הגלילי

. והאי אית ליה מעבירות שבידו
   למיהדר משום הירא ורך הלבב:
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        מג, במג, במג, במג, ב .9
ֶרם"וּ " ר ָנַטע ּכֶ לוֹ [ ִמי ָהִאיׁש ֲאׁשֶ    ,ֵיֵלְך ְוָיׁשֹב ְלֵביתוֹ  -  ְולֹא ִחּלְ

ֶלּנוּ  ְלָחָמה ְוִאיׁש ַאֵחר ְיַחּלְ ּמִ ן ָימּות ּבַ    .(דברים כ, ו) "ּפֶ
ֶרם,    ֶאָחד ַהּנֹוֵטַע ּכֶ

 ָ   ה ִאיָלֵני ַמֲאָכל, ְוֶאָחד ַהּנֹוֵטַע ֲחִמׁשּ
יִנין ת ַהּמִ   ].ַוֲאִפיּלּו ֵמֲחֶמׁשֶ

  
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ר ָנַטע"" א ָנַטע,  -  "ֲאׁשֶ   ֵאין ִלי ֶאּלָ

ָנה ,ָיַרׁש  ,ָלַקח ַמתָּ ן לֹו ּבְ ִין – ִניתַּ    ?ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר:  ֶרם"תַּ ר ָנַטע ּכֶ   . "ּוִמי ָהִאיׁש ֲאׁשֶ

א  ֶרם"ֵאין ִלי ֶאּלָ ָאר ִמיִניןִמנַּ  -  "ּכֶ ְ ה ִאיָלֵני ַמֲאָכל ַוֲאִפיּלּו ִמׁשּ ָ    ?ִין ְלַרּבֹות ֲחִמׁשּ
ְלמּוד לֹוַמר ר ָנַטע" :תַּ   . "ֲאׁשֶ

ה ִאיָלֵני ְסָרק ָ ָעה ִאיָלֵני ַמֲאָכל, ֲחִמׁשּ ה ַהּנֹוֵטַע ַאְרּבָ ֲאִני ְמַרּבֶ    ?ָיכֹול ׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר:  ֶרם"תַּ    ."ּכֶ

י  ן יַ ַרּבִ   אֹוֵמר:  בֲעקֱֹאִליֶעֶזר ּבֶ
ֶרם" ָמעֹו.  -  "ּכֶ ַמׁשְ   ּכְ

  

ל' לֹו", 'לֹא ִחיּלֵ יב - (דברים כ, ו) "ְולֹא ִחּלְ ָרט ְלַמְבִריְך ּוְלַמְרּכִ    ."ּפְ
  

ַנן    :ְוָהא ֲאַנן ּתְ
יב" ְרּכִ ְבִריְך ְוֶאָחד ַהּמַ   ! "ֶאָחד ַהּנֹוֵטַע ְוֶאָחד ַהּמַ
  

י  ָאַמר אָאַמר  ֵזיָראַרּבִ   : ַרב ִחְסּדָ
ָיא ָלא    :ַקׁשְ

אן  ַבת ִאיּסּור - ּכָ ַהְרּכָ   , ּבְ
אן  ר - ּכָ ַבת ֶהיּתֵ ַהְרּכָ    .ּבְ

  
ר"ַהאי  ַבת ֶהיּתֵ ֵמי "ַהְרּכָ    ?ֵהיִכי ּדָ

ה: ִאיֵליָמא ַיְלּדָ ה ּבְ    ,ַיְלּדָ
ה ִראׁשֹוָנה ּום ַיְלּדָ ָבֵעי ֶמיֲהַדר ִמׁשּ יּפֹוק ֵליּה ּדְ   ! ּתֵ

  
ְזֵקיָנה ה ּבִ א ַיְלּדָ     -  ֶאּלָ

י ָאַמר ְוָה  הוּ ַרּבִ ָכּה ַאּבָ יּבְ ּסִ ה ׁשֶ ין ָעְרָלה : ַיְלּדָ ּה ּדִ ְזֵקיָנה ְוֵאין ּבָ ה ּבִ ְטָלה ַיְלּדָ ְזֵקיָנה ּבָ    !ּבִ
  

י  ָאַמר   : ִיְרְמָיהַרּבִ
ה,  :ְלעֹוָלם ַיְלּדָ ה ּבְ   ַיְלּדָ

ְייָתא ִלְסָייגּדְ  גֹוןכְ וּ     ְלקֹורֹות,וּ  ָנַטע ְלַהְך ַקּמָ
ְתַנן    :ּדִ

טּור ִמן ָהָעְרָלה - קֹורֹות ְל ַע ִלְסָייג וּ ַהּנֹוֵט "    .(ערלה א,א) "ּפָ
  

ְזֵקיָנה ה ּבִ ָנא ַיְלּדָ   , ְטָלהָב ּדְ  ּוַמאי ׁשְ
ה ַיְלּדָ ה ּבְ ָנא ַיְלּדָ ְטָלה?ּדְ  ּוַמאי ׁשְ    לֹא ּבָ

  
ת ִמיֲהַדר ִהיא,  - ָהָתם    ִאי ִמיְמִליְך ֲעָלּה ָלאו ּבַ
ת - ָהָכא   , ִמיֲהַדר ִהיא ִאי ִמיְמִליְך ֲעָלּה ּבַ

ָרא ְלֵפיֵרי ַקְייָמא ָהא ֵמִעיּקָ    ,366ּדְ
ֲהָוה    . ָעלּו ֵמֵאיֵליֶהןַא ִמיֵדי ּדַ

  
ְתַנן    :ּדִ

ָעְרָלה - ָעלּו ֵמֵאיֵליֶהן" יִבין ּבְ    .(ערלה א,ב) "ַחּיָ
  

ִפין ֵני ׁשּותָּ ל ׁשְ ֶכֶרם ׁשֶ    ,ְולֹוְקָמּה ּבְ
ַהאי ָהַדר ַאּדִ    !יֵדיּה יֵדיּה ְוַהאי ָהַדר ַאּדִ ּדְ
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    רש"י

. מדלא כתיב תלמוד לומר אשר נטע
 אשר כרם נטע דרוש ביה נמי נטע

מכל מקום ואפי' אינו כרם שהרי לא 
   הזכיר כרם עדיין:

. דדמי לכרם תלמוד לומר כרם
   ופחות שבכרמים חמשה גפנים הם:

 . ולא שאר אילנות:כרם כמשמעו
. משמע מיעוטא לזה ולא חיללו

   לאחר:
. ברייתא כאן בהרכבת איסור

בהרכבת איסור מין בשאינו מינו 
ומעטיה קרא כדמעיט ולא חנכו גבי 

   פרט לגזלן: בית
. שכופף [הזמורה או היחור] מבריך
   בארץ:
. שנוקב האילן ונוטל מן הרך מרכיב

שבענפי האילן ותוחב לתוכו ועושה 
ענף בתוך הנקב ונושא ממין אותו 
אילן שנוטל ממנו וישראל מותר 
להרכיב משני אילנות שזה פירותיו 
גסין וזה פירותיו דקין דהוו ממין 

   אחד זה בזה:
. דאוקמת מתני' ת היתרהאי הרכב

בה היכי דמי דחוזר מפני חילול 
   ההרכבה:

. שאף זו אי נימא ילדה בילדה
שבקרקע שהרכיב את הענף בה 
נטיעה היא ועדיין לא הגיעה לשנה 
רביעית לחללה הא לאו משום 
הרכבה הדר דבלאו הרכבה נמי בעי 
למיהדר מן המלחמה משום ילדה 

   ראשונה:
   . שכבר נתחללה:בזקינה

. לשון נאחז בסבך (בראשית סיבכהש
   כב) שעשאה ענף בזקינה:

. ואינה חייבת בטלה לגבי זקינה
בערלה ואין בה דין רבעי וכי תנן 
במסכת ערלה דמרכיב חייב בערלה 
[זקינה] בילדה תנן שאף אותו ענף 
חייב בערלה ואע''ג שקצצו מזקינה 

   נעשה עכשיו ילדה שזו היא נטיעתו:
דקשיא לך בלא . ולעולם ילדה בילדה

הרכבה נמי בעי למיהדר ממערכי 
   המלחמה אקמייתא:

. כגון כגון דנטעה לקמייתא לסייג
שהיתה פרצה בגדר שדהו ונטעה 
בפרצה לסתום לשון סוגה בשושנים 

   (שיר ז) גדורה בשושנים:
. לקוץ . ממנה קורות ולקורות

   לכשתגדל:
. כי הך ילדה ומאי שנא ילדה בילדה

א לענין ערלה קמייתא דכזקינה הי
(דלא בטלה הרכבה בה להפטר מן 

  הערלה כמותה: 
גבי זקנה לאו בת אימלוכי  התם.

היא לחזור ולהיות ילדה על שום 
מחשבה אבל נטע לסייג אי ממליך 
עלה בתוך שני ערלה לקיימה לפירות 
חייבת בערלה הילכך ילדה דקא 
מרכיב בגוה לאכילה חייבת בערלה 

הא ואע''ג דלא אימליך אקמייתא 
מיהא לאכילה הוא ומהניא מחשבה 
דעיקר דידה נמי אי הוה חשיב עלה 
הוה מהני מחשבה ואע''ג דבשעת 

  נטיעה לאו להכי נטעה: 
. דבשעת מידי דהוה אעלו מאיליהן

  נטיעה ליכא כוונה: 
. למה ולוקמה בכרם של שני שותפין

לי לאהדורי אשינויא דחיקא בנוטע 
לסייג ולקורות לוקמה בנוטע 

דקשיא לך תיפוק לי משום לאכילה ו
דבעי למהדר משום ראשונה לישני 
כגון שהנטיעה של ראובן ובא שמעון 
והרכיב בה להיות פירות הרכבה 

. ומאי שנא מחמשה אחיןשלו: 
   ברייתא היא לקמן בפרקין (דף מד.):
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אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ְלָחָמה.   :את אֹוֶמֶרתזֹ  ִפין ֵאין חֹוְזִרין ָעָליו ַמַעְרֵכי ַהּמִ ֵני ׁשּוּתָ ל ׁשְ ֶרם ׁשֶ   ּכֶ
  

ְלָחָמה, ּמִ ה ַאִחין ּוֵמת ֶאָחד ֵמֶהן ּבַ ָ ָנא ֵמֲחִמׁשּ ן חֹוְזִרין"ּדְ  ּוַמאי ׁשְ    !"ּכּוּלָ
  

יּה  - ָהָתם  ל ַחד ְוַחד ָקֵריָנא ּבֵ ּתוֹ 'ּכָ   , 'ִאׁשְ
יּה  -ָהָכא  ל ַחד ְוַחד ָלא ָקֵריָנא ּבֵ ְרמוֹ 'ּכָ   '.ּכַ

  
ר ִיְצָחק    :ָאַמר ַרב ַנְחָמן ּבַ

ָיָרק,  ַמְבִריְך ִאיָלן ּבְ   ּבְ
א הּוא ּנָ    ,ְוַהאי ּתַ

ַתְנָיא    :ּדְ
ָיָרק, " ְבִריְך ִאיָלן ּבְ   ַהּמַ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    :ַרּבָ
ּום  יר ִמׁשּ י ַר ַמתִּ ַפר ַעּכוֹ ְיהּוָדה ּבֶ ּבִ א ִאיׁש ּכְ ְמּדָ    .ן ּגַ

   ."אֹוְסִרין ֲחָכִמיםוַ 
  

י ֲאָתא  יִמיּכִ י  ָאַמר ַרב ּדִ   : יֹוָחָנןַרּבִ
י    ?ָהא ַמּנִ

י  ן ַיֲעקֹ ַרּבִ    ב ִהיא.ֱאִליֶעֶזר ּבֶ
י  לֹא ָאַמר ן ַיֲעקֹ ַרּבִ ֶרם""ב ָהָתם ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ָמעוֹ  – "כֶּ ַמׁשְ    ,"ּכְ

ָמעֹו, "ָנַטע" ,ַנִמיָהָכא  ַמׁשְ    ּכְ
   ,ִאין –נֹוֵטַע 

יב    לֹא.  -ַמְבִריְך ּוַמְרּכִ
  
  

    רש"י

. מפני שהיא שומרת כולן חוזרין
   יבם לכולם:

. שמא לזה קרינא ביה אשתו
   תתייבם:

. חד וחד לא קרינא ביה כרמו כל
המיוחד לו שאין לך בה גפן 

   שאין לשנים חלק בה:
. הא דקתני מתני' רב נחמן אמר

מרכיב חוזר במרכיב אילן בירק 
דלא בעי למיהדר משום קמא 
ואם תאמר מין בשאינו מינו 
הוא ואימעיטא לה הרכבת 
איסור מולא חיללו פרט למבריך 
ומרכיב האי תנא הוא דאמר 

   מותר:
   . כן שמה:כפר עכו
. דקתני פרט למבריך הא מני

ומרכיב לאו סתמא היא אלא 
סיפא דמילתא דרבי אליעזר בן 
יעקב היא ואפי' הרכבת היתר 

   לא הדר עלה:
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        מד, אמד, אמד, אמד, א    ––––מג, ב מג, ב מג, ב מג, ב  .10
י ֲאָתא  יִמיּכִ י  ָאַמר ַרב ּדִ ּום יֹוָחָנןַרּבִ י  ִמׁשּ ן ַיֲעקַֹרּבִ   : בֱאִליֶעֶזר ּבֶ

ה חּוָתה ַיְלּדָ ַפח ּפְ נֹוֶתיָה  -  ִמּטֶ ל ׁשְ ָעְרָלה ּכָ יֶבת ּבְ   , ַחּיֶ
ִמ  אּדְ ּתָ ַבת ׁשַ ָיא ּכְ   . ְתַחּזְ

  
י ִים :ְוָהֵני ִמיּלֵ ּתַ ִים, ְוַאַחת יֹוְצָאה ָזָנב ׁשְ ּתַ ֶנֶגד ׁשְ   . ּכְ

ֶרם ֲאָבל יּה ּכֶ    .ָקָלא ִאית ֵליּה  -  ּכּוּלֵ
  

י ֲאָתא  יִמיּכִ י  ָאַמר ַרב ּדִ ּום  יֹוָחָנןַרּבִ י ִמׁשּ ן ַיֲעקֹ ַרּבִ   : בֱאִליֶעֶזר ּבֶ
ַמע,ַאְרּבַ  'ּתֹוֵפס'ֵמת     ע ַאּמֹות ִלְקִריַאת ׁשְ

ְכִתיב הּו" :ּדִ    .(משלי יז, ה) "לֵֹעג ָלָרׁש ֵחֵרף עׂשֵ
  

י  ָאַמר י  ָאַמר ִיְצָחקַרּבִ ּום יֹוָחָנןַרּבִ י  ִמׁשּ ן ַיֲעקַֹרּבִ   : בֱאִליֶעֶזר ּבֶ
א ין ָהַאִחיןַהגְּ  חֹוַרְגּתָ א ָלַאִחין,  -  ֵדיָלה ּבֵ ׂשֵ   ֲאסּוָרה ִליּנָ
יָ  ִמְתַחּזְ ְייהוּ ּדְ י ַאְחּתַ   . א ּכִ

  
ָתא ְוָלא ִהיא,   . ָקָלא ִאית ֵליּה ְלִמיּלְ

  
י  ְוָאַמר י  ָאַמר ִיְצָחקַרּבִ ּום יֹוָחָנןַרּבִ י  ִמׁשּ ן ַיֲעקַֹרּבִ   : בֱאִליֶעֶזר ּבֶ

ָאן ֲעׂשָ ְכָחה ּוֵפָאה ׁשֶ ר ֶלֶקט ׁשִ עּו ְלַמֲעׂשֵ גֹוֶרן הּוְקּבְ   . ּבְ
  

אָאַמר    : עּוּלָ
אלֹא ֲאָמַרן ֶא  ֶדה,  ּלָ ָ ׂשּ   ּבַ
ִעיר  ָתא - ֲאָבל ּבָ    .ָקָלא ִאית ֵליּה ְלִמּלְ

  
י  ְוָאַמר י  ָאַמר ִיְצָחקַרּבִ ּום יֹוָחָנןַרּבִ י  ִמׁשּ ן ַיֲעקַֹרּבִ   : בֱאִליֶעֶזר ּבֶ
ה חּוָתה ַיְלּדָ ת ַהּפְ ׁשֶ ַפח ֵאיָנּה ְמַקּדֶ ָרִעים ִמּטֶ   . ֶאת ַהּזְ

  
י ֶנגֶ  :ְוָהֵני ִמיּלֵ ִים ּכְ ּתַ ִים ְוַאַחת יֹוְצָאה ָזָנב, ׁשְ ּתַ   ד ׁשְ

ֶרם י ּכֶ יׁש  -  ֲאָבל ּכּוּלֵ   . ִמְקּדִ
  

י  ְוָאַמר י  ָאַמר ִיְצָחקַרּבִ ּום יֹוָחָנןַרּבִ י  ִמׁשּ ן ַיֲעקַֹרּבִ   :  בֱאִליֶעֶזר ּבֶ
ע ַאּמֹות ְלטּוְמָאה 'ּתֹוֵפס'ֵמת   מד,א   . ַאְרּבַ

  
  : ְוָתָנא ּתּוָנא

ֶבר ָהעֹוֵמד " תֹוָכּה ֲחַצר ַהּקֶ   ָטהֹור,  -ּבְ
ע ַאּמֹות,  ּה ַאְרּבַ הּו ּבָ ּיְ   ְוהּוא ׁשֶ

ְבֵרי  איּדִ ּמַ ית ׁשַ   . ּבֵ
ל ית ִהּלֵ   אֹוְמִרים:  ּבֵ

ָעה ְטָפִחים.    ַאְרּבָ
ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ    :ּבַ
ְתָחּה ִמְלַמְעָלה,  ּפִ   ׁשֶ

ְבֵרי ַהכֹּ  ד ּדִ ְתָחּה ִמן ַהּצַ ע ַאּמֹות - ל ֲאָבל ּפִ    .(אהלות טו,ח) "ַאְרּבַ
  

יא י ַלּיָ ַלּפֵ   ?! ּכְ
א, ַרּבָ ד  ַאּדְ    ,ִמיְדִריד ְוָנֵפיק - ִמן ַהּצַ

ר -ִמְלַמְעָלה    !לֹא ַמֲאִהילּדְ  ִאי ֶאְפׁשָ
  

א ָבִרים ֲאמּוִרים ,ֶאלָּ ה ּדְ ּמֶ ד,  :ּבַ ְתָחּה ִמן ַהּצַ ּפִ   ׁשֶ
ְתָחּה ִמְלַמְעָלה ֲאָבל ע ַאּמֹות -  ּפִ   . ַאְרּבַ

  
ֶבר :יְוָהֵני ִמילֵּ  יָמא ְמִחיָצָתא, ,ֲחַצר ַהּקֶ ְמַסּיְ    ּדִ

ָעְלָמא  ֵפיס - ֲאָבל ֵמת ּבְ   . ּתָ

    רש"י

. שהיא שפל קומה ולא תגבה לעולם עד פחותה מטפח
   טפח:

. מדרבנן כל הימים ערלה נוהגת בה דמתחזיא כל שנותיה
שאוכלין פירותיה אומר שפירות  כבת שתא והרואה

   ערלה מותרין:
. הכל אומרים כרם יש לפלוני משונה מכל קלא אית ליה

הכרמים ויודעין שהיא זקינה להכי נקט שתים כו' דסבר 
לה כמאן דאמר במסכת ברכות (דף לה.) כרם רבעי תנן 

   שאין ערלה נוהגת בנטיעה אחת אלא בכרם שלם:
בע אמותיו משום . שאסור לקרות בארלקריאת שמע

   לועג לרש שזה קורא וזה אינו יכול לקרות:
   . בת אשתו:חורגתא

   . בני הבעל מאשה אחרת:שגדלה בין האחין
. מי שאינו מכיר בה ורואה אותה דמתחזיא כי אחתייהו

   שגדלה אצלו כסבור שהיא אחותו ואומר שנושא אחותו:
. העני גורן שכינס הרבה כאחד לקט שכחה ופאה שעשאן

   שה מהן כרי:וע
   . מדרבנן דמאן דחזי סבור שגדל בשדהו:הוקבעו למעשר

. שלא ידעו הכל שנכנסו מעט מעט וסבורין וה''מ בשדה
שגדל שם אבל בעיר כל שכיניו ראו שכינס על יד על יד 
ויודעין שהן של לקט שכחה ופאה ופטור מן המעשר 
כדתניא בספרי ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך בדבר 

ין לו בו חלק ונחלה עמך הוא בא ונוטל מעשר ראשון שא
שלו יצא לקט שכחה ופאה שיש לו חלק ונחלה עמך שאף 

   לעניים לוים הם מופקרים כשאר עניי ישראל:
. משום כלאי הכרם דכתיב אינה מקדשת את הזרעים

בהו תקדש המלאה הזרע ונראה לי דקסבר כדאמרינן 
רה שאר זרעים במנחות (דף טו:) קנבוס ולוף אסרה תו

   מדרבנן נינהו ובכי האי כרם לא גזור רבנן אשאר זרעים:
. גדול שהיא שפלת קומה הואיל וחשיבה אבל כוליה כרם

  גזור עליה: 
. חכמים גזרו שיהא המת מת תופס ארבע אמות לטומאה

מטמא כל הנכנס בארבע אמותיו כדי שלא ירגילו אוכלי 
ש לחוש שמא טהרות ליקרב לו ויהא סבור שלא האהיל וי

   יפשוט ידו ויאהיל ולאו אדעתיה:
. וכן תני תנא דידן במשנה הנשנית בינינו בבית ותנא תונא

   המדרש בסדר טהרות (אהלות פט''ו מ''ח):
. שלפני המערה כדאמר סדר בנין הקברות חצר הקבר

בבבא בתרא (דף ק:) שעושין מערות גדולות של. שש על 
כות כמדת המת שש וחופר בכותליה סביב כוכין ארו

ותוחבו לתוכן והמערה מקורה בתקרה וכיסוי ועושה 
גומא רחבה בצד המערה ופותח פי המערה לתוך הגומא 

   בכותל המערה כמין פתח ואותה גומא היא חצר הקבר:
. כל מקום שהוא עומד בה טהור העומד בתוכו טהור

דכיון דמערה חלוקה הימנה ומחיצותיה ניכרות לא גזור 
בתוכה שיתפסו ד' אמות סביבותיה לצד רבנן במתים ש

המערה דכי גזור רבנן ארבע אמות במת המוטל באויר 
וכגון למעלה אצל גג המערה כדי להרחיק את האדם 

   מלהאהיל על הטומאה אבל כאן יש היכר:
. הוא דחשיבא מקום לעצמה והוא שיש בה ארבע אמות

אבל פחות מכאן בטלה אצל המערה ולא חשיבא . למיהוי 
   ם לעצמה:מקו

. הוי מקום חשוב בכל וב''ה אומרים ארבעה טפחים
   דוכתא:

   . ב''ה אמרו ליה:במה דברים אמורים
. שאין לה כניסת מדרון כשפתחה של חצר למעלה

במעלות מן הצד אלא כשיורדין לה קופצין לה וכשעולין 
   מתוכה מטפס ועולה ולקמן פריך איפכא מיסתברא:

דבריך לייא איפוא כדאמר  . כנגד איפוא הפכתכלפי לייא
בברכות (דף נח.) כגני לייא כדים שבורים להיכן הולכים 
איפכא מסתברא מן הצד כשעשוי לחצר מדרון לצאת 
דרך צדדים איכא למימר כיון דלא גזור רבנן ארבע אמות 
במחיצות ניכרות סגי להאי חצר בארבעה טפחים והעומד 

צריך לטפס בה הרי זה טהור שאין לנו במה לטמאו דאינו 
ולעלות שיפשוט זרועותיו ויאהיל וכנפיו על חלל הפתח 
דכי נפיק מידדי ונפיק נשמט ונמשך לו מן הפתח של 

   מערה לצד פתח של חצר ויוצא לו:
. כיון דאינו אלא ארבעה מלמעלה אי אפשר דלא מאהיל

טפחים אי אפשר לו לפרוש כנפיו ולטפס ולעלות אלא אם 
   כ'. מאהיל על חלל הפתח:

. השתא מהדר לפרושי סייעתיה מהכא והני מילי כו'
מדאיצטריך למיתני העומד לתוכו טהור ש''מ הני מילי 
חצר הקבר דמסיימא מחיצתא דמערה לחודיה ודחצר 
לחודיה . ויש היכר בדבר אבל מת בעלמא המוטל באויר 
מודו בית הלל דתפיס ארבע אמות מדאיצטריך למיתני 

לא גזור למה לי  העומד לתוכו טהור דאי בעלמא
 לאשמועינן הכא דטהור:
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        מד, אמד, אמד, אמד, א .11
ה" ָ ר ֵאַרׂש ִאׁשּ    ,ֵיֵלְך ְוָיׁשֹב ְלֵביתוֹ  -ְולֹא ְלָקָחּה [ "ִמי ָהִאיׁש ֲאׁשֶ

ה ֶחּנָ ְלָחָמה ְוִאיׁש ַאֵחר ִיּקָ ּמִ ן ָימּות ּבַ    .(דברים כ, ז) "ּפֶ
תּוָלה,  ֶאָחד ַהְמָאֵרס ֶאת   ַהּבְ

  ְוֶאָחד ַהְמָאֵרס ֶאת ָהַאְלָמָנה. 
  ֲאִפיּלּו ׁשֹוֶמֶרת ָיָבם, 

ְלָחָמה ּמִ ת ָאִחיו ּבַ ּמֵ ַמע ׁשֶ   . ]"חֹוֵזר ּוָבא לו ,ַוֲאִפיּלּו ׁשָ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ר ֵאַרס"" תּוָלה,   - "ֲאׁשֶ   ֶאָחד ַהְמָאֵרס ֶאת ַהּבְ

  ְוֶאָחד ַהְמָאֵרס ֶאת ָהַאְלָמָנה, 
  ָחד ׁשֹוֶמֶרת ָיָבם. ְוֶא 

ְלָחָמה  ּמִ ה ַאִחין ּוֵמת ֶאָחד ֵמֶהם ּבַ ָ ן חֹוְזִרין.  - ַוֲאִפיּלּו ֲחִמׁשּ   ּכּוּלָ
ָרט ְל  -  "ְולֹא ְלָקָחּה" ',לֹא ָלַקח' דֹול, ַאְלָמָנה ְלכֹ  :ּפְ   ֵהן ּגָ

ה  רּוׁשָ   ֵהן ֶהְדיֹוט, ֲחלּוָצה ְלכֹוַ ּגְ
ָרֵאל, וּ ַמְמֶזֶרת    ְנִתיָנה ְלִיׂשְ

ָרֵאל ְלַמְמֵזר ּבַ    ."ְלָנִתיןוּ ת ִיׂשְ
  

י לֹא כְּ ּדְ ֵליָמא  ִליִליַרּבִ    ,יֹוֵסי ַהּגְ
ִאי  י ּדְ ִליִליַרּבִ ָבב"" :ָהא ָאַמר ,יֹוֵסי ַהּגְ ֵרא ְוַרְך ַהּלֵ ָידוֹ  - (דברים כ, ח) "ַהּיָ ּבְ ְתָייֵרא ֵמֲעֵבירֹות ׁשֶ    !"ֶזה ַהּמִ

  
יָמא י  :ֲאִפיּלּו ּתֵ   .ִליִלייֹוֵסי ַהגְּ ַרּבִ

ה. ְד כִּ    ַרּבָ
הָאַמר ּדְ    : ַרּבָ

יב ְבעֹול ְלעֹוָלם ֵאינֹו ַחּיָ ּיִ   . ַעד ׁשֶ
ַעם ח" ַמה ּטַ 367"לֹא ִיּקָ

ּום  טו)-(ויקרא כא, יד  לִמׁשּ   , ""לֹא ְיַחּלֵ
ְבעֹול ּיִ ּום ָהִכי ֵאינֹו לֹוֶקה ַעד ׁשֶ   .ִמׁשּ

  
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ָנה"" ר ּבָ    ,(דברים כ, ה) "ֲאׁשֶ

  , ו) (דברים כ, ר ָנַטע""ֲאׁשֶ 
ר ֵאַרׂש"   . ז) (דברים כ, "ֲאׁשֶ

ֶרְך ֶאֶרץ:  ָדה ּתֹוָרה ּדֶ   ִליּמְ
ה.  ָ א ִאׁשּ ָ ְך ִיׂשּ ֶרם, ְוַאַחר ּכָ ע ּכֶ ִית ְוִיטַּ ְבֶנה ָאָדם ּבַ ּיִ   ׁשֶ

ָחְכָמתֹו: לֹמה ָאַמר ּבְ    ְוַאף ׁשְ
ֶדה ָלְך ַא  ָ ׂשּ ָדּה ּבַ ָך ְוַעּתְ חּוץ ְמַלאְכּתֶ    .(משלי כד, כז) ַחר ּוָבִניָת ֵביֶתָך""ָהֵכן ּבַ

ָך" חּוץ ְמַלאְכּתֶ ִית,  - "ָהֵכן ּבַ   ֶזה ּבַ
ֶדה ָלְך" ָ ׂשּ ָדּה ּבַ ֶרם,  - "ְוַעּתְ   ֶזה ּכֶ
ה.  - "ַאַחר ּוָבִניָת ֵביֶתָך" ָ   זֹו ִאׁשּ

ָבר ַאֵחר:    ּדָ
ָך" חּוץ ְמַלאְכּתֶ    ֶזה ִמְקָרא, - "ָהֵכן ּבַ

ֶדה לָ  ָ ׂשּ ָדּה ּבַ ָנהֶזה  - ְך""ְוַעּתְ   , ִמׁשְ
ָמָראֶזה  - "ַאַחר ּוָבִניָת ֵביֶתָך"   . ּגְ

ָבר ַאֵחר:    ּדָ
ָך" חּוץ ְמַלאְכּתֶ ָנהֶזה ִמְקָרא וּ  - "ָהֵכן ּבַ   , ִמׁשְ

ֶדה ָלְך" ָ ׂשּ ָדּה ּבַ ָמָראֶזה  - "ְוַעּתְ   , ּגְ
ים טֹוִבים. - "ַאַחר ּוָבִניָת ֵביֶתָך"    ֵאּלּו ַמֲעׂשִ

  
י  ל ֱאִליֶעֶזרַרּבִ נֹו ׁשֶ י  ּבְ ִליִליַרּבִ   אֹוֵמר:  יֹוֵסי ַהּגְ

ָך" חּוץ ְמַלאְכּתֶ ָנהֶזה ִמְקָרא וּ  - "ָהֵכן ּבַ ָמָראוּ  ִמׁשְ   , ּגְ
ֶדה ָלְך" ָ ׂשּ ָדּה ּבַ ים טֹוִבים,  - "ְוַעּתְ   ֵאּלּו ַמֲעׂשִ
ָכר - "ַאַחר ּוָבִניָת ֵביֶתָך" ל ׂשָ רֹוׁש ְוַקּבֵ   ."ּדְ

                                                           

ה יד 367 ָ ח ִאׁשּ יו ִיּקַ תּוָלה ֵמַעּמָ י ִאם ּבְ ח ּכִ ה לֹא ִיּקָ ה ַוֲחָלָלה זָֹנה ֶאת ֵאּלֶ י ֲאִני ה  טו. ַאְלָמָנה ּוְגרּוׁשָ יו ּכִ ַעּמָ ל ַזְרעֹו ּבְ ׁשוֹ  'ְולֹא ְיַחּלֵ   ְמַקּדְ

    רש"י

. שלא ואפי' היא לו שומרת יבם
קדשה הוא אלא מכח אחיו באה 

   לו:
. מדלא כתיב לקח לקחה

מיעוטא הוא למעוטי לקיחת 
   איסור:
. דאמר אין עבירה כדרבה

בקידושין עד שיבעול שיביא 
זרעו או את האשה לידי חילול 
וממזרת ונתינה אין עבירה . 

קידושין דלא כתיב ביה לא ב
יקח אלא לא יבא ולא תתחתן 
אבל אלמנה כתיב בה לא יקח 
וקיחה היינו קידושין ואיצטריך 
דרבה דלא תימא מקידושין עבד 

   ליה איסור:
. מן הגבעונים דכתיב ונתינה

בהו ויתנם יהושע לחוטבי עצים 
   (יהושע ט) והן משבעה אומות:

. בשדה ועתדה בשדה לך ונצבה 
   ך לך:מלאכת

. לתת סברא להבין בטעמי גמרא
   המשנה והלכה כדברי מי:
 . שורהאם הוסיף בו דימוס אחד

של אבנים או בגובה או בעובי 
תו לא הוי על מכונו וקרינא ביה 

  חדש:
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        מד, אמד, אמד, אמד, א .12
ֵאיָנן "   חֹוְזִרין: ְוֵאּלּו ׁשֶ

ַער ית ׁשַ ֶסת ,ַאְכַסְדָרה[ ַהּבֹוֶנה ּבֵ   ...  ִמְרּפֶ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ִית ַעל ְמכֹונֹו    ]."לֹא ָהָיה חֹוֵזר -ַאף ַהּבֹוֶנה ּבַ
  

ָנא   :ּתָ
ימּוס ֶאָחד "    ."חֹוֵזר –ִאם הֹוִסיף ּבֹו ּדִ
  
  
י "   אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזרַרּבִ

ית ְלֵבנִ  רֹון לֹא ָהָיה חֹוֵזרַאף ַהּבֹוֶנה ּבֵ ָ ׁשּ   . "ים ּבַ
  

ָנא   : ּתָ
בּוַע " ָ ׁשּ ֲעַמִים ּבַ ין אֹותֹו ּפַ ׁשִ ַחּדְ מְּ ֵני ׁשֶ    ."ִמּפְ
  
  

    רש"י

. שאינו שמחדשין אותו
   מתקיים:

  . בשמיטה:בשבוע
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        מד, אמד, אמד, אמד, א .13
קֹוָמן: " ֵאין ָזִזין ִמּמְ   ְוֵאּלּו ׁשֶ

ִית ָחָדׁש ַוֲחָנכוֹ  ָנה ּבַ לֹו, [ ּבָ ֶרם ְוִחּלְ   ָנַטע ּכֶ
א ֶאת ֲארּוָסתֹו,    ַהּנֹוׂשֵ

  ִבְמּתֹו. ַהּכֹוֵנס ֶאת יְ 
ֱאַמר: ּנֶ ָנה ֶאָחת" ׁשֶ   ]."(דברים כד, ה) "ָנִקי ִיְהֶיה ְלֵביתֹו ׁשָ

  
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ה"" ה ֲחָדׁשָ ָ 368"ִאׁשּ
ה -  (דברים כד, ה)  ה ֲחָדׁשָ ָ א ִאׁשּ    ,ֵאין ִלי ֶאּלָ

ִין ה ִמּנַ    ?ַאְלָמָנה ּוְגרּוׁשָ
ְלמּוד לֹוַמר:  ה"תַּ ָ ל ָמקֹום. "ִאׁשּ   , ִמּכָ

ן ְלמּוד לֹוַמרִאם ּכֵ ה" :, ַמה תַּ ה ֲחָדׁשָ ָ    ?"ִאׁשּ
ה לֹו,  ֲחָדׁשָ   ִמי ׁשֶ

ה לוֹ  ֵאין ֲחָדׁשָ תֹו ׁשֶ רּוׁשָ   . "ָיָצא ַמֲחִזיר ּגְ
  
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ָבא"" ּצָ   . (דברים כד, ה) "לֹא ֵיֵצא ּבַ

ָבא הּוא  ּצָ ן ּדְ ָיכֹול ּבַ יק ַמִים ּוָמזֹון, ִויַתּקֵ ָרִכיםלֹא ֵיֵצא, ֲאָבל ַיְסּפִ    ?ַהּדְ
ְלמּוד לֹוַמר:  ָבר"תַּ   . (דברים כד, ה) "ְולֹא ַיֲעבר ָעָליו ְלָכל ּדָ

ה ְולֹא ְלָקָחּה  ָ לֹו, ֵאַרס ִאׁשּ ֶרם ְולֹא ִחּלְ ִית ְולֹא ֲחָנכֹו, ָנַטע ּכֶ ה ַאף ַהּבֹוֶנה ּבַ ֲאִני ְמַרּבֶ    ?ָיכֹול ׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר:  ה ַמֲעִב  - "ָעָליו"תַּ ה ַמֲעִביר ַעל ֲאֵחִרים. ָעָליו ִאי ַאתָּ   יר, ֲאָבל ַאתָּ

ָבא" ,"לֹא ַיֲעבֹור" :ַתבָכ ּדְ ּוֵמַאַחר  ּצָ ה ִלי?  "לֹא ֵיֵצא ּבַ   ָלּמָ
ֵני ָלאִוין ׁשְ   . "ַלֲעבֹור ָעָליו ּבִ

                                                           

ָבא ְולֹא ַיֲעבֹר ָעָליו ְלכָ  368 ּצָ ה לֹא ֵיֵצא ּבַ ה ֲחָדׁשָ ָ ח ִאיׁש ִאׁשּ י ִיּקַ ר ָלָקחּכִ ּתֹו ֲאׁשֶ ח ֶאת ִאׁשְ ּמַ ָנה ֶאָחת ְוׂשִ ָבר ָנִקי ִיְהֶיה ְלֵביתֹו ׁשָ   ל ּדָ

    רש"י

   . בתולה:אין לי אלא חדשה
 . מאחר ונשאהאלמנה וגרושה

   זה:
. חדש ולא יכול אף בנה בית

חנכו יהא כזה שיהא נקי מן 
  הכל:
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        בבבב- - - - מד, אמד, אמד, אמד, א .14
ָנה             ִמׁשְ

 ֹ ר ֶאל ָהָעם"ְוָיְספּו ַהׁשּ ֵרא ְוַרְך ַהלֵּ  :ְוָאְמרוּ [ ,ְטִרים ְלַדּבֵ    ,ָבבִמי ָהִאיׁש ַהּיָ
ְלָבבוֹ  ס ֶאת ְלַבב ֶאָחיו ּכִ   .(דברים כ, ח) ]ֵיֵלְך ְוָיׁשֹב ְלֵביתֹו ְולֹא ִיּמַ

י    אֹוֵמר:  ֲעִקיָבאַרּבִ
ָבב" ֵרא ְוַרְך ַהּלֵ ָמעוֹ  – "ַהּיָ ַמׁשְ ְלָח  ,ּכְ ֵרי ַהּמִ ִקׁשְ ֵאינֹו ָיכֹול ַלֲעמֹוד ּבְ לּוָפהׁשֶ    .ָמה ְוִלְראֹות ֶחֶרב ׁשְ

י    אֹוֵמר:  ִליִלייֹוֵסי ַהגְּ ַרּבִ
ָבב" ֵרא ְוַרְך ַהּלֵ ָידֹו,  -  "ַהּיָ ּבְ ְתָייֵרא ִמן ָהֲעֵבירֹות ׁשֶ   ֶזהּו ַהּמִ

ְגָלָלן. ֲחזֹור ּבִ ּיַ ל ֵאּלּו ׁשֶ ְלָתה לֹו ַהּתֹוָרה ֶאת ּכָ    ְלִפיָכְך תָּ
י    אֹוֵמר:  יֹוֵסיַרּבִ

דֹול, ַאְלָמָנה ְלכֹ   ֵהן ּגָ
ה  רּוׁשָ   יֹוט, ֵהן ֶהְד ֲחלּוָצה ְלכֹוַ ּגְ

ָרֵאל, וּ ַמְמֶזֶרת    ְנִתיָנה ְלִיׂשְ
ָרֵאל ְלַמְמֵזר  ת ִיׂשְ    –ְלָנִתין וּ ּבַ

ָבב" :ֲהֵרי הּוא ֵרא ְוַרְך ַהּלֵ   . "ַהּיָ
 ֹ ַכּל ראׁש ָהָעם""ְוָהָיה ּכְ ֵרי ְצָבאֹות ּבְ ר ֶאל ָהָעם ּוָפְקדּו ׂשָ ְטִרים ְלַדּבֵ   . (דברים כ, ט) ת ַהׁשּ
ל ַעםּוַבֲעֵקיבֹו     .ׁשֶ

יֵדיֶהן, ִלְפֵניֶהם, וַ ֲעִמיִדין ְזִקיִפין ַמ  ְרֶזל ּבִ ל ּבַ יִלין ׁשֶ ִ   ֲאֵחִרים ֵמֲאחֹוֵריֶהם, ְוַכׁשּ
ׁש ַלֲחזֹור  ַח ֶאת ׁשֹוָקיו.  -ְוָכל ַהְמַבּקֵ ָידֹו ְלַקּפֵ    ָהְרׁשּות ּבְ

ת ִניָסה ְנִפיָלה,  מד,ב ִחיּלַ תְּ   ׁשֶ
ֱאַמר: ּנֶ ּתִ  ׁשֶ ָרֵאל ִלְפֵני ְפִלׁשְ ָפה ְגדֹוָלה ָהְיָתה ָבָעם""ָנס ִיׂשְ   , (שמואל א ד, יז) ים ְוַגם ַמּגֵ

ן הּוא אֹוֵמר: ים ְוְלַהּלָ ּתִ ֵני ְפִלׁשְ ָרֵאל ִמּפְ י ִיׂשְ ֻנסּו ַאְנׁשֵ    ,"ַוּיָ
לּו ֲחָלִלים" ּפְ ְלּבַֹע [ ַוּיִ ַהר ַהּגִ   . (שמואל א לא, א) ]"ּבְ

ה ְדָבִרים ֲאמּוִרים ּמֶ    :ּבַ
ִמְלֲחמֹות ָהְרׁשּות   , ּבְ

ִמְלֲחמֹות ִמְצָוה  ָתּה. ַהּכֹ -ֲאָבל ּבְ ה ֵמחּוּפָ   ל יֹוְצִאין, ֲאִפיּלּו ָחָתן ֵמַחְדרֹו ְוַכּלָ
י  ָאַמר   : ְיהּוָדהַרּבִ

ה ְדָבִרים ֲאמּוִרים ּמֶ    :ּבַ
ִמְלֲחמֹות ִמְצָוה,    ּבְ

ִמְלֲחמֹות חֹוָבה  ָתּה ל יֹוְצִאין, ֲאִפיּלּו ָחָתן ֵמַחְדרֹו ְוַכּלָ ַהּכֹ -ֲאָבל ּבְ   . ה ֵמחּוּפָ
  

ָמָרא             ּגְ

ין א ּבֵ י  ַמאי ִאיּכָ י יֹוֵסי לְ ַרּבִ ִליִלי?ַרּבִ    יֹוֵסי ַהּגְ
  

יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיּכָ
ַנן ַרּבָ   . ֲעֵביָרה ּדְ

  
ַתְנָיא ַמאן ָאְזָלא ָהא ּדְ    :ּכְ

ה" ה ִלְתִפיּלָ ִפיּלָ ין תְּ ח ּבֵ ָידֹו, ְוחֹוֵזר ָעֶליָה ֵמעוֹ  - ׂשָ ְלָחָמהֲעֵביָרה ִהיא ּבְ   . "ְרֵכי ַהּמִ
ַמאן    ?ּכְ

  
י כְּ  ִליִליַרּבִ    .יֹוֵסי ַהּגְ
  

ַנן ָתנּו ַרּבָ א ְלָהא ּדְ ּנָ    :ַמאן ּתָ
ַמע קֹול ְקָרנֹות " יַע,  -ׁשָ   ְוִהְרתִּ

יַע,  ִריִסין ְוִהְרתִּ   ֲהָגַפת תְּ
יו  ְרּכָ   . "חֹוֵזר –ִצְחצּוַח ֲחָרבֹות ּוַמִים ׁשֹוְתִתין לֹו ַעל ּבִ

ַמאן    ?ּכְ
  

י ֵליָמא  י  ְולֹא ,ֲעִקיָבא ִהיאַרּבִ ִליִליַרּבִ    .יֹוֵסי ַהּגְ
  

ָהא ֲאִפיּלוּ  י  ּבְ ִליִלי מֹוֶדהַרּבִ   , יֹוֵסי ַהּגְ
ְכִתיב ּום ּדִ ְלָבבֹו" :ִמׁשּ ס ֶאת ְלַבב ֶאָחיו ּכִ 369"ְולֹא ִיּמַ

  .(דברים כ, ח) 

                                                           

ָבב ֵיֵלְך ְוָיׁשֹב ְלֵביתֹו ְולֹא ִיּמַ  369 ֵרא ְוַרְך ַהלֵּ ר ֶאל ָהָעם ְוָאְמרּו ִמי ָהִאיׁש ַהּיָ ְֹטִרים ְלַדּבֵ ְלָבבוֹ ְוָיְספּו ַהׁשּ   ס ֶאת ְלַבב ֶאָחיו ּכִ

    רש"י

  מתני' 
   . על דברי כהן:ויספו השוטרים

. כשמתקשרים לעמוד בקשרי
   צפופים שלא יפרידום אויבים:

. שהירא זהו הירא לפיכך
מעבירות תלה התורה בנה ונטע 
ואירס לחזור . בגללן כדי 
 שיתלה בכך החזרה ולא יתבייש
לומר מעבירות שבידו הוא ירא 

   וחוזר:
. בגמרא מפרש ר' יוסי אומר כו'

   במאי פליג אדרבי יוסי הגלילי:
. בסופו של עם ובעקבו של עם

שעומדים שלא יחזרו אחרונים 
   לאחריהם לנוס:

. מעמידין זקיפין מלפניהם
בראשה של צד המלחמה 
מעמידין בני אדם גבורים 
ממונים לכך שאם יפול אחד מן 

נלחמים יעמידוהו ויזקיפוהו ה
ויגבירו את אנשי הצבא 

   בדבריהם:
. ואנשים אחרים [ואחרים]

   מאחריהם:
. וכשילין של ברזל בידיהם

לשמור שלא ינוסו וכשילין כעין 
{וירי"ש: חצין שקורין ווריי''ש 

חיצים מסתובבים [ובספר 
מעיר הרב קטן שאפשר שהיא 
מין ַאָּלה הדומה הן לעץ של 

 : רגל, עיי"ש]}החץ והן לס
. בגמ' שתחילת ניסה נפילה

פריך איפכא מבעי ליה שהניסה 
   היא תחילת הנפילה:

. דחוזרין מן המערכה ויש בד''א
שאינן זזין ממקומן במלחמות 

   הרשות:
. כגון אבל במלחמות מצוה

כיבוש ארץ ישראל בימי יהושע 
   הכל יוצאין:

. מפרש רבי יהודה אומר כו'
   בגמ':

  
  גמ' 

. לר''י הגלילי אפי' רבנןעבירה ד
עבר על דברי סופרים חוזר 
ולרבי יוסי עד שיעבור על דבר 
תורה דומיא דאלמנה לכהן גדול 

   וכגון שנשאה דאיכא איסור:
. בין סח בין תפילה לתפילה

הנחת תפילין של יד לתפילין של 
   ראש:

   . סיפר:סח
. אם לא חזר עבירה היא בידו

ובירך דהכי אמרי' במנחות (דף 
ו.) סח מברך שתים לא סח ל

   מברך אחת:
. מי ומים שותתין על ברכיו

  רגלים מחמת יראה:
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        בבבבמד, מד, מד, מד,  .15
 ֹ ַכּל ְטִרים"ְוָהָיה ּכְ ר ֶאל ָהָעם ּופָ [ ת ַהׁשּ ראׁש ָהָעם"ְלַדּבֵ ֵרי ְצָבאֹות ּבְ   . (דברים כ, ט) ְקדּו ׂשָ

ל ַעם    .ּוַבֲעֵקיבֹו ׁשֶ
יֵדיֶהן,  ְרֶזל ּבִ ל ּבַ יִלין ׁשֶ ִ   ַמֲעִמיִדין ְזִקיִפין ִלְפֵניֶהם, ַוֲאֵחִרים ֵמֲאחֹוֵריֶהם, ְוַכׁשּ

ׁש ַלֲחזֹור  ַח ֶאת ׁשֹוָקיו.  -ְוָכל ַהְמַבּקֵ ָידֹו ְלַקּפֵ    ָהְרׁשּות ּבְ
תְּ  ת ִניָסה ְנִפיָלהׁשֶ   ].ִחיּלַ

  
ת ִניָסה ְנִפיָלה"ַהאי  ִחיּלַ תְּ ֵני ׁשֶ ֵני  -  "ִמּפְ ת ְנִפיָלה ִניָסה'ִמּפְ ִחיּלַ ּתְ ֵעי ֵליּה  'ׁשֶ    !ִמּבָ

  
ת ְנִפיָלה ִניָסה :ֵאיָמא ִחיּלַ ּתְ ֵני ׁשֶ   . ִמּפְ

  
  

    רש"י

מפני שתחילת נפילה ניסה 
. תחילת משמע מבעי ליה

הגרמת הדבר והכי איבעי ליה 
למימר כשהן נסין זו היא 
תחילת הגרמת הנפילה ובניסה 
לא שייך למימר תחילה דהא 

  ממש קא ערקי:
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        בבבבמד, מד, מד, מד,  .16
ה ְדָבִרים ֲאמּוִרים ּמֶ    :"ּבַ

ִמְלֲחמֹות ָהְרׁשּות    ּבְ
ָתּה.  - ִמְלֲחמֹות ִמְצָוה ֲאָבל ּבְ [ ה ֵמחּוּפָ   ַהּכֹל יֹוְצִאין, ֲאִפיּלּו ָחָתן ֵמַחְדרֹו ְוַכּלָ

י ְיהּוָדהָאַמר    : ַרּבִ
ה ְדָבִרים ֲאמּוִרים ּמֶ    :ּבַ

ִמְלֲחמֹות ִמְצָוה,    ּבְ
ִמְלֲחמֹות חֹוָבה  ה ֵמחּוּפָ  -ֲאָבל ּבְ   ]."ָתּה ַהּכֹל יֹוְצִאין, ֲאִפיּלּו ָחָתן ֵמַחְדרֹו ְוַכּלָ

  
י  ָאַמר    :יֹוָחָנןַרּבִ

ַנן  -  "ְרׁשּות" ַרּבָ י ּדְ  "ִמְצָוה"זֹו ִהיא  - ּדְ   ; ְיהּוָדה,ַרּבִ
ַנן  "ִמְצָוה" ַרּבָ י ּדְ  "חֹוָבה" זֹו ִהיא -ּדְ   ְיהּוָדה. ַרּבִ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ַע ִלְכּבׁש  ְבֵרי ַהּכֹ  - ִמְלֲחמֹות ְיהֹוׁשֻ    ,ל חֹוָבהּדִ

וִ  ית ּדָ ְבֵרי ַהּכֹ  - ְלְרָווָחה דִמְלֲחמֹות ּבֵ   . ל ְרׁשּותּדִ
י  ִליֵגיּכִ   . לֹא ֵליֵתי ֲעַלְייהוּ ּדְ  ְלַמעּוֵטי ּגֹוִים ּפְ

   ,ִמְצָוה – ָמר ָקֵרי ָלּה 
   ָקֵרי ְרׁשּות. -ּוָמר 

  
ּה     :ָנְפָקא ִמיּנָ

ְצָוה טּור ִמן ַהּמִ ּפָ ִמְצָוה ׁשֶ   . ְלעֹוֵסק ּבְ
   

        הדרן עלך משוח מלחמההדרן עלך משוח מלחמההדרן עלך משוח מלחמההדרן עלך משוח מלחמה
 

  

    רש"י

נן זו היא מצוה דר' רשות דרב
. ובאותה מלחמה שאמרו יהודה

חכמים שהיא רשות ואין חתן 
יוצא לה אמר נמי ר' יהודה 
דאין חתן יוצא לה אלא שרבי 
יהודה קורא אותה מצוה ונפקא 
מינה לפוטרו משאר מצות 
בעודו עסוק בה כדמפרש רבא 

   ואזיל:
. דאמרו בה הכל מצוה דרבנן

יוצאין אמר נמי ר' יהודה הכל 
יוצאין אלא דקרי לה חובה 
ולאו מידי אשמעינן בהא אלא 
כולה משום מצוה ורשות נקטו 
פלוגתייהו אלא משום דקרו 
רבנן להא רשות די להם אם 
קראו את זו מצוה ואפילו היא 
חובה שהרי אין הדבר אלא 
להעלותם מעלה אחת ולומר 
אבל בזו הכל יוצאין וגבי רשות 
דיים לקרות את שלמעלה ממנה 

ורבי יהודה דקרי  מצוה
לקמייתא מצוה לאשמועי' 
דהעוסק בה פטור מן המצוה 
והוצרך להעלות את זו מעלה 
אחת לומר אבל בזו הכל יוצאין 

   הילכך קרייה חובה כדאיתא:
. מילתיה דרבי אמר רבא כו'

יוחנן מפרש ואזיל וקאמר דהא 
דאמר רבי יוחנן דאיפליגו רבנן 
ורבי יהודה באחת המלחמות 

ם נפקא לן מיניה בקריאת הש
לענין עוסק במצוה דלמר חובה 
ולמר רשות ופריש לן נמי רבא 

   בהי מינייהו איפליגו:
. בהא מלחמות יהושע דלכבש

ליכא למאן דקרי רשות דאפילו 
חובה נמי איתא והעוסק בה 
פטור מן המצוה ורבנן הוא דלא 
איכפת להו לקרותה חובה 
דדיים לקרותה מצוה אצל 

ו צריכין הרשות שהרי אין אנ
אלא למצוא בה מעלה אחת 

   ומצוה לגבי רשות מעלה היא:
. שנלחם ומלחמת בית דוד

בארם צובה להוסיפה על ארץ 
ישראל ובשאר סביבותיה 

   להעלות לו מנחה ומס עובד:
. ואפילו רבי דברי הכל רשות

יהודה להא לאו מצוה קרי לה 
והעוסק בה אינו פטור מן 

   המצוה:
בנן במצוה . ר' יהודה ורכי פליגי

ורשות דלמר פטור מן המצוה 
ולמר חייב במלחמה שהיא 
למעוטי עובדי כוכבים דלא ליתו 

 עלייהו:
 


